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RESUMO 

Diante do histórico de avanços e retrocessos no setor cultural brasileiro, a partir de 2003, são 

instituídas mudanças governamentais, em especial a elaboração do Plano Nacional de Cultura 

(PNC), que resultam na incorporação da questão cultural na agenda pública do país. Tendo 

forte influência de pressupostos teóricos da UNESCO e caracterizado por uma perspectiva 

sistêmica, o PNC pressupõe a criação de uma série de mecanismos institucionais no intuito de 

integrar as três esferas de governo – nacional, estadual e municipal, com diversos atores 

sociais, em especial com a sociedade civil. No estado do Rio de Janeiro tais contradições 

adquirem maior amplitude, tendo em vista a grande visibilidade e o alto volume de recursos 

que o estado receberá em função do Plano de Aceleração do Crescimento, dos grandes 

eventos internacionais como Copa do Mundo e Olimpíadas e das mudanças na área de 

segurança pública. O Rio de Janeiro (RJ), além de sérios problemas de estruturação e de 

gestão no estado e nos municípios, tem uma trajetória semelhante à federal na área da cultura. 

Nesse sentido, a presente pesquisa teve por objetivo geral analisar a natureza da relação entre 

cultura e desenvolvimento para as organizações responsáveis pela administração pública da 

cultura do estado do RJ. A partir de uma perspectiva metodológica qualitativa, sustentada por 

uma ampla pesquisa de campo, foi possível mapear e caracterizar o campo da cultura no 

estado do RJ; delimitar e caracterizar as organizações responsáveis pela administração pública 

da cultura, bem como seus mecanismos de gestão; identificar e analisar a lógica subjacente à 

estruturação e à administração dessas organizações; e, analisar como elas definem, 

operacionalizam e relacionam os conceitos de cultura e desenvolvimento. A discussão em 

torno do PNC nos Governos Estaduais e Municipais a partir de 2008 originou um crescimento 

de iniciativas públicas na área cultural no Brasil. Nesse processo, a articulação conceitual 

cultura-desenvolvimento ao mesmo tempo em que se consolida como um instrumento 

legitimador de iniciativas públicas de gestão resulta em uma série de contradições, ainda mais 

acentuadas quando nos estados e municípios. Além disso, a revalorização do papel do Estado 

na cultura, proposta pelo PNC parece entrar em conflito com as reformas na gestão pública no 

RJ, que possuem características marcantes da perspectiva teórica da Nova Administração 

Pública. Mesmo com a movimentação em torno da elaboração do Plano Estadual de Cultura, 

ainda não está claro como o estado do Rio de Janeiro irá operacionalizar iniciativas públicas 

de gestão fundamentadas na relação entre cultura e desenvolvimento a partir de organizações 

públicas cada vez mais orientadas por uma lógica gerencialista. 

Palavras-chave: Organizações – Organizações Públicas – Administração Pública - 

Cultura e Desenvolvimento – Cultura  



ABSTRACT 

Given the historical of advances and setbacks for the cultural sector in Brazil from 2003, 

government actions such as since National Culture Plan (NCP), result in the incorporation of 

cultural issues on the public agenda in the country. Influenced by theoretical guidelines of 

UNESCO and characterized by a systemic perspective, NCP involves creating a series of 

institutional mechanisms in order to integrate the three spheres of government - national, 

provincial and municipal - and various social actors, in particular civil society.  In the state of 

Rio de Janeiro such contradictions acquire wider extent, because of the high visibility and 

high volume of resources that the state will receive from the Plan for Accelerated Growth, for 

major international events like World Cup and Olympics and the improvement in public 

security. Rio de Janeiro, besides the serious problems of structuring and managing the state 

and municipalities, has a similar path with the federal area of culture.  Accordingly, the 

present study analyzed the nature of the relationship between culture and development for 

organizations responsible for public administration of culture in the state of Rio de 

Janeiro. From a qualitative methodological approach, supported by an extensive field 

research, it was possible to map and characterize the field of culture in the state of Rio de 

Janeiro; describe and characterize the organizations responsible for public administration of 

culture, as well as their management mechanisms; identify and analyze the logic underlying 

the structure and administration of these organizations, and examines how they define and 

operationalize concepts related to culture and development. The discussion on the NPC in 

State and Local Governments from 2008 led to an increase of public initiatives in the 

Brazilian cultural area. In this process, conceptual balance although culture-development it 

becomes established as a legitimate instrument of public management initiatives, results in a 

series of contradictions, even more pronounced when it regards to states and municipalities. In 

addition, the revaluation of the state's role in culture, proposed by NCP seems to conflict with 

the reforms in public management in Rio de Janeiro, which have strong characteristics of 

prospecting theory of New Public Management. Even with the guideline for elaboration of 

State Culture, it is unclear how the state of Rio de Janeiro will operationalize public 

management initiatives based on the relationship between culture and development from 

public organizations increasingly driven by a managerialist logic. 

Keywords: Organizations - Public Organizations - Public Administration – Culture and 

Development – Culture 
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INTRODUÇÃO 

 

Se a política de desenvolvimento objetiva enriquecer a vida dos homens 

[...] a dimensão cultural dessa política deverá prevalecer sobre todas 

as demais(Celso Furtado, 2007, p.70).   

 

A cultura é a base para o desenvolvimento. Essa afirmativa, lida de forma 

descontextualizada, poderia – ou até deveria  gerar algumas inquietações, tais como: de qual 

perspectiva de cultura está se partindo? Com qual visão de desenvolvimento se quer 

trabalhar? Como cultura e desenvolvimento se relacionam? A que país, estado ou localidade 

essa afirmação se refere? Como trabalhar com os demais fatores que interferem ou 

influenciam o desenvolvimento? Como operacionalizar essa afirmação de modo a ter efeitos 

concretos para a sociedade? Considerando que a cultura seja de fato o elemento estruturante 

central do desenvolvimento, essa última indagação ganha destaque particular por duas razões. 

Em primeiro lugar, sua resposta é diretamente determinada pelo conteúdo das respostas dadas 

às demais questões anteriormente apresentadas. Em segundo, o caráter prescritivo desse 

questionamento exige a mediação de organizações, o que acaba influenciando os efeitos que 

essa operacionalização proporcionará. 

Mesmo diante dessas inquietações, um simples levantamento de como a relação entre 

cultura e desenvolvimento tem sido tratada no meio organizacional  seja acadêmico, público 

ou privado  permite verificar que a afirmativa da centralidade da cultura para o 

desenvolvimento vem ganhando destaque. Tal argumento, presente em eventos acadêmicos e 

empresariais, na mídia, preocupação de algum movimento social ou até alvo do interesse de 

financiamento de um agente público ou privado, ainda que provocasse controvérsias, 

dificilmente, seria refutado. No máximo, seria reinterpretado diante do destaque que a 

discussão do tema vem tendo na agenda pública brasileira – e também internacional -  nos 

últimos anos.  

A elaboração e a publicação de indicadores culturais pelo IBGE e o crescente número 

de eventos de dimensão nacional  como o último Fórum Cultural Mundial e a Conferência 

Nacional de Cultura  discutindo a temática cultura e desenvolvimento, apontam que a 

dimensão cultural passou a ter maior relevância na administração pública brasileira. 

Entretanto, mesmo tendo ganho força no país, a introdução da questão cultura e 

desenvolvimento na agenda pública tem suas origens no exterior, tendo a UNESCO como seu 

principal expoente. Na década de 1990, a instituição conduziu diversos fóruns sobre o tema 
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pelo mundo e divulgou suas publicações. A perspectiva orientadora da UNESCO sobre como 

os conceitos de cultura e desenvolvimento podem ser articulados vem sendo paulatinamente 

reproduzida em diversos países, por meio da disseminação de documentos orientadores, 

tornando-se referência para a gestão das organizações que de alguma forma trabalham com o 

assunto.  

Diante dessas novas perspectivas na área cultural, mesmo o Brasil, caracterizado por 

um  histórico de avanços e retrocessos no setor , passa então por um processo de mudança. 

Diante de décadas em que a cultura  não foi prioridade para o Estado brasileiro, a partir de 

2003, diante de mudanças governamentais e com a elaboração do Plano Nacional de Cultura 

(PNC) esse cenário muda, principalmente com a incorporação da questão cultural na agenda 

pública brasileira. 

Tendo forte influência de pressupostos teóricos de documentos orientadores da 

UNESCO e caracterizado por uma perspectiva sistêmica o PNC pressupõe a criação de uma 

série de mecanismos institucionais no intuito de integrar as três esferas de governo – nacional, 

estadual e municipal - com atores do mercado e, especialmente da sociedade civil. Um 

aspecto importante é que a incorporação de pressupostos que relacionam cultura e 

desenvolvimento vem conferindo legitimidade ao plano ao longo dos últimos anos. Mesmo 

sem ter reflexos concretos nas práticas de gestão, a relação entre cultura e desenvolvimento 

faz parte, pelo menos, do discurso administrativo.  

A articulação conceitual cultura-desenvolvimento vem se consolidando como um 

instrumento legitimador das iniciativas públicas, principalmente, por atribuir à atuação do 

Estado no plano discursivo, características consistentes e possibilidades relevantes para a 

transformação social. A operacionalização do PNC nos estados e municípios e a iniciativa de 

criação do programa Mais Cultura, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

ilustra essa questão. O programa Mais Cultura é considerado pelo Ministério da Cultura o  

programa que marca o reconhecimento da cultura como necessidade básica, direito 

de todos os brasileiros, tanto quanto a alimentação, a saúde, a moradia, a educação e 

o voto. A partir desse programa, o governo federal incorpora a cultura como vetor 

importante para o desenvolvimento do país, incluindo-a na agenda social e na 

política estratégica de Estado para reduzir a pobreza e a desigualdade social (MINC, 

2009).  

 

A discussão em torno do PNC nos governos estaduais e municipais a partir de 2008 

originou um crescimento de iniciativas públicas na área cultural no Brasil. As contradições 

em torno da inserção da questão cultura e desenvolvimento na agenda pública se tornam ainda 

mais acentuadas quando se observam as praticas estaduais e municipais. A questão é que tais 
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debates, fundamentados em uma lógica de que a cultura como elemento central para o 

desenvolvimento, tem evidenciado certo distanciamento entre o discurso e a ação das 

organizações públicas ligadas à área da cultura. .  

No estado do Rio de Janeiro tais contradições adquirem maior amplitude, tendo em 

vista a grande visibilidade e o alto volume de recursos que o estado receberá em função do 

Plano de Aceleração do Crescimento, dos grandes eventos internacionais como Copa do 

Mundo e Olimpíadas e das mudanças na área de segurança pública. O Rio de Janeiro, além de 

sérios problemas de estruturação e de gestão no estado e nos municípios, tem uma trajetória 

semelhante à federal na área da cultura. Além disso, a revalorização do papel do Estado na 

cultura, proposta pelo PNC parece entrar em conflito com as reformas na gestão pública no 

Rio de Janeiro, que possuem características marcantes da perspectiva teórica da Nova 

Administração Pública. Mesmo com a movimentação em torno da elaboração do Plano 

Estadual de Cultura, ainda não está claro como o estado do Rio de Janeiro irá operacionalizar 

iniciativas públicas de gestão fundamentadas na relação entre cultura e desenvolvimento a 

partir de organizações públicas cada vez mais orientadas por uma lógica gerencialista.  

Tais mudanças na administração pública da cultura têm gerado uma série de 

contradições em torno da atuação do Estado na área da cultura no estado do Rio de Janeiro. É 

possível perceber dificuldades na definição do papel do Estado, além do crescente destaque da 

ideia de cultura como negócio como elemento predominante na área pública. Outro ponto 

importante é que, diante dos sérios problemas sociais do estado, as organizações públicas do 

segmento da cultura acabam sendo utilizadas para preencher lacunas deixadas por outros 

setores, como a segurança e a assistência social, por exemplo.  

Percebe-se assim a ausência de um debate consistente sobre a instrumentalização da 

cultura na esfera pública.  Além disso, no estado do Rio de Janeiro é possível perceber que a 

articulação entre cultura e desenvolvimento é incipiente e que, quando verificada nas ações 

organizacionais, segue uma lógica predominantemente instrumental e econômica. A fim de 

sustentar tal afirmação, são apresentados a seguir alguns trechos extraídos de declarações 

públicas, bem como de publicações estaduais sobre cultura e sobre desenvolvimento:  

O estado não tem que administrar espaços culturais, até porque ele geralmente faz 

isso mal; tem que dar as diretrizes das atividades de cultura e fomentá-las (secretária 

estadual de Cultura, jornal O Globo: 4-10-2007).  

 
Eu acredito firmemente que nós mudamos as coisas através da cultura. É assim que 

promovemos transformações e criamos um sentimento de pertencimento e amor à 

sociedade em que vivemos. Na minha experiência profissional, sempre busquei e 

ansiei por políticas públicas adequadas. Passei a vida inteira de pires na mão e agora 

estou fazendo isso por uma coisa ainda mais nobre. (secretária estadual de Cultura, 

ASCOM: 8-10-2008). 
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Na verdade, o que queremos é melhorar e aprimorar as nossas instituições culturais. 

Acredito firmemente que este é um modelo de gestão que nos permite mais 

eficiência e mais controle social sobre os bens públicos. Não podemos confundir 

equipamentos culturais públicos com equipamentos estatais. Eles têm que ser 

públicos e atender ao interesse público. Eles têm que ser responsabilidade do Estado, 

mas não precisam ser, necessariamente, administrados pelo Estado. Talvez sejam 

melhor administrados por quem entende da atividade (comentário da secretária 

estadual de Cultura sobre o debate a respeito da criação das OSs, ASCOM: 13-2-

2009). 

 

Os trechos citados dos discursos da secretária de cultura do estado do Rio de Janeiro, 

Adriana Rattes, versando sobre a importância do papel do Estado na cultura entram em 

confronto com as ações que vêm sendo tomadas. Verifica-se a crescente predominância de 

uma lógica de iniciativa privada na administração pública da cultura, como pó exemplo na 

aprovação da Lei das Organizações Sociais (OSs) que estabelecerá contratos de gestão para a 

administração dos equipamentos culturais no estado – com exceção da Teatro Municipal.  

Outro ponto importante é que a publicação Mapa de desenvolvimento do estado do Rio 

de Janeiro (2006-2015), elaborado pela Firjan em conjunto com representantes públicos, não 

destaca a dimensão cultural como um de seus eixos centrais, trabalhando apenas aspectos 

instrumentais da cultura; ainda assim em segundo plano. Tal publicação toma como eixos 

sustentadores: liderança empresarial e política, gestão pública eficiente, ambientes 

institucional e regulatório, educação e saúde, segurança e combate à criminalidade, infra-

estrutura e logística, além de financiamento. A questão cultural só aparece como parte de 

objetivos voltados à indústria do conhecimento e à cadeia produtiva do turismo. Há então o 

predomínio de uma noção instrumental, de eficiência, como aspecto orientador das ações do 

Estado em torno do desenvolvimento. Tais exemplos, além de ir de encontro à essência 

substantiva da relação entre cultura e desenvolvimento, demonstram a dificuldade da 

construção de ações públicas capazes de contribuir significativamente com a melhoria das 

condições de vida da população. Parece que os pressupostos da Nova Administração Pública, 

que sustentam o modelo de gestão que está sendo implementado no estado do RJ não permite, 

em função de sua orientação por resultados, a participação social e a valorização do papel 

emancipador que a cultura pode ter na sociedade.  

É possível explicar a problemática das contradições entre discurso e ação 

organizacional, no que se refere à relação cultura e desenvolvimento, por meio de três 

elementos centrais. O primeiro deles diz respeito à visão sistêmica de desenvolvimento como 

o elemento ideológico legitimador da inércia e da ação funcionalistas das organizações 

públicas. O segundo ponto refere-se à predominância da dimensão econômica e da 

racionalidade instrumental como cernes da lógica orientadora das iniciativas de gestão 
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pública. Já o terceiro aspecto trata das restrições e das controvérsias sobre a efetividade dessas 

ações para a sociedade, principalmente em função do modelo de gestão pública por resultados 

que vem sendo adotado nas organizações do estado do RJ.  

O primeiro aspecto que merece atenção trata do discurso sistêmico de 

desenvolvimento. Ao se disseminar o pressuposto de que o desenvolvimento possui múltiplas 

dimensões igualmente importantes – econômicas, culturais, sociais, políticas, tecnológicas e 

ambientais – que precisam ser trabalhadas em conjunto, algumas incoerências podem ser 

destacadas. Inicialmente, é fundamental apontar que tal afirmativa é o fundamento de um 

discurso ideológico, que na prática das organizações se verifica pela centralidade e 

predomínio da dimensão econômica em detrimento das demais.   

A utilização da perspectiva sistêmica de desenvolvimento se dá para legitimar e 

sustentar a centralidade da racionalidade econômica e instrumental como orientadora da 

forma como as organizações se estruturam e de como são gerenciadas, o que, por sua vez, 

afeta o processo de desenvolvimento, pois este é mediado pelas ações organizacionais. A 

dimensão econômica, graças a esse discurso sistêmico, continua sendo a base, o meio e a 

finalidade do desenvolvimento. Quando essa é a prioridade na gestão das organizações, a 

primazia da busca pelo crescimento econômico tem privilegiado  pelo menos, no caso 

brasileiro  poucas frações da sociedade. Dados relacionados à área da cultura, divulgados 

pelo MINC, no programa Mais Cultura (MINC, 2009), representam essa problemática:  

 

 apenas 13% dos brasileiros frequentam cinema alguma vez por ano; 

 92% dos brasileiros nunca frequentaram museus; 

 93,4% dos brasileiros jamais frequentaram alguma exposição de arte; 

 78% dos brasileiros nunca assistiram a um espetáculo de dança; 

 mais de 90% dos municípios não possuem salas de cinema, teatro, museus e 

espaços culturais multiuso; 

 o brasileiro lê em média 1,8 livros per capita/ano (contra 2,4 na Colômbia e 7 

na França, por exemplo); 

 73% dos livros estão concentrados nas mãos de apenas 16% da população; e 

 56,7 % da população ocupada na área de cultura não têm carteira assinada ou 

trabalha por conta própria. 

 

Quando observado o estado do Rio de Janeiro, esse cenário se agrava. Segundo dados 
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do IBGE (2007), nenhum município no Rio de Janeiro tem como objetivo principal de sua 

política cultural integrar a cultura ao desenvolvimento local. Além disso, dentre os 92 

municípios do estado, 16 não possuem uma política cultural e apenas:  

 

 13 municípios possuem secretaria municipal exclusiva para a área da cultura; 

 29 municípios com adesão ao Sistema Nacional de Cultura; 

 36 municípios possuem ciência do Plano Nacional de Cultura; 

 8 municípios possuem legislação municipal de fomento à cultura; 

 35 municípios possuem Conselho Municipal de Cultura; 

 9 municípios possuem Fundo Municipal de Cultura; 

 38 municípios possuem cinemas; 

 39 municípios possuem museus; 

 54 municípios possuem teatro; 

 

O segundo ponto que auxilia na compreensão das formas como a articulação entre 

cultura e desenvolvimento vem sendo adotada nas organizações públicas refere-se à 

predominância da dimensão econômica e da racionalidade instrumental como cernes da lógica 

orientadora das iniciativas de ação do Estado. O pressuposto aqui apresentado não tem por 

objetivo ignorar a importância da dimensão econômica para o desenvolvimento dos países, e 

sim indicar que a centralidade dessa dimensão é limitada para promover qualquer mudança 

social que privilegie o bem comum.  

Os efeitos do predomínio da dimensão econômica já são conhecidos. Parte da 

população sequer tem acesso às mínimas condições de sobrevivência, muito menos são 

proporcionadas a essa porção da sociedade condições de compreender a problemática da qual 

são agentes centrais. Perspectivas como a de Santos (2002) contribuem para a interpretação 

dessa questão. Segundo a abordagem do autor, o predomínio de propósitos mercadológicos 

sobre a dimensão cultural pode resultar em sérias deformações nas manifestações culturais, 

influenciando a natureza das relações estabelecidas entre os indivíduos na sociedade. Além 

disso, a partir dar idéias de Santos (2002) é possível compreender como a forma pela qual os 

meios técnicos estão distribuídos no espaço impacta as áreas opacas no estado do RJ, 

ampliado ainda mais a exclusão de parte da sociedade. 

Outro ponto importante é que os próprios indicadores de orientação econômica que 

vêm sendo utilizados pelos governos dos países, bem como por mecanismos multilaterais 

voltados para a questão do desenvolvimento apresentam um contexto ainda problemático. 
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Indicadores como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice Firjan de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM), mesmo demonstrando a precária situação de vida de 

parte da população, quando analisados de forma isolada, podem servir a interpretações que 

minimizam os problemas sociais existentes. O IFDM, por exemplo, é gerado por base nas 

dimensões emprego e renda, saúde e educação. O estado do Rio de Janeiro é o 4
o
 no ranking 

nacional desse índice, fato que revelaria um cenário de satisfatórias condições de vida para a 

população – o que surpreende aqueles que conhecem o contexto de pobreza e desigualdade da 

maior parte dos municípios do estado. 

Além disso, a instrumentalidade da dimensão econômica é elemento estruturante nos 

mecanismos de gestão adotados pelas organizações, especialmente quando observados os 

recentes movimentos de reforma do Estado baseado na perspectiva gerencialista da Nova 

Gestão Pública. Isso reforça ainda mais as consequências danosas advindas da sociedade 

centrada no mercado. Resgatando o argumento de Guerreiro Ramos (1989), as organizações, a 

partir dessa perspectiva, estariam contribuindo para a perpetuação dos problemas humanos e 

para a repressão dos elementos substantivos da racionalidade humana. Isso porque o 

arcabouço conceitual das teorias que orientam a gestão não é aplicável a todas as 

organizações e a aplicação de seus princípios a todas as formas de atividades acaba por 

dificultar a criação de novos sistemas sociais necessários à superação dos dilemas básicos da 

sociedade (Ramos, 1981) Essa perspectiva, quando observada nas organizações públicas, 

reproduz mecanismos que contribuem para a manutenção de uma estrutura social excludente e 

desigual, dificultando ou, por vezes, inviabilizando o desenvolvimento. Além disso, a 

predominância da dimensão econômica nas ações organizacionais, em conjunto com uma 

orientação fundamentada em uma racionalidade instrumental, acaba priorizando o cálculo 

utilitário das consequências  para utilizar uma expressão de Guerreiro Ramos  e, portanto, a 

busca pela eficiência em detrimento de iniciativas que possibilitem resultados efetivos para o 

desenvolvimento da sociedade.  

Quando as práticas organizacionais são observadas detalhadamente, percebe-se ainda 

que as organizações públicas pareçam delegar a outras instituições, que não são de natureza 

pública, a decisão e a construção de pressupostos orientadores de políticas públicas e de 

práticas de gestão pública. No Mapa de desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro  é 

possível verificar o papel secundário da cultura para a promoção do desenvolvimento adotado 

pelas organizações do Estado. O trecho de abertura do documento citado ajuda a evidenciar 

essa questão e a explicitar a nova orientação para o modelo de gestão no estado: 
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Se tivéssemos que resumir a uma única tarefa os imensos desafios que se apresentam 

ao Brasil neste início de século, diríamos que o essencial é construir uma sociedade 

mais justa, cujos fundamentos estejam assentados na transparência e na eficiência da 

gestão dos recursos públicos (MAPA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 

DO RJ, 2006). 

 

No relato acima, é possível perceber que aspectos instrumentais de gestão, ligados à 

lógica gerencialista e à perspectiva proposta pela Nova Administração Pública, sustentam as 

iniciativas públicas de desenvolvimento. Resta saber que perspectiva de cultura estaria sendo 

utilizada nos documentos produzidos para orientar a ação pública. Parece haver uma 

centralidade da condição de cultura como negócio. Um exemplo disso é a criação em 2001 da 

Superintendência da Economia da Cultura, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do 

Estado. A declaração do secretário Maurício Chacur reforça esse argumento: 

 

O setor da cultura é um segmento de uma das novas economias, a do conhecimento 

– cujo fomento é um dos cinco pontos estratégicos da política de desenvolvimento 

econômico do governo do estado (ASCOM, 15-8-2006). 

 

Além disso, diante da orientação econômica e do predomínio de uma racionalidade 

instrumental, a adoção da lógica de maximização da relação custo-benefício (de eficiência, 

portanto) é somada à reprodução de conceitos, modelos e perspectivas de administração de 

forma descontextualizada, tanto social quanto historicamente. A análise do documento 

elaborado pela Fecomércio para o estado do RJ, o Mapa da Cultura, é uma evidência dessa 

afirmação. Nessa publicação, parte-se da referência, da comparação e da reprodução de 

modelos de países como a Alemanha e a Inglaterra para traçar diretrizes para o estado do Rio 

de Janeiro, sem a devida análise e apropriação, para, novamente, utilizar uma expressão de 

Guerreiro Ramos
1
.  

Essas questões evidenciam a importância da reflexão sobre o terceiro ponto, que trata 

das restrições e das controvérsias sobre a efetividade das iniciativas públicas de gestão 

sustentadas no argumento de que há uma relação entre cultura e desenvolvimento. Muitas são 

as possibilidades da incorporação da dimensão cultural e de sua essência substantiva como 

                                                 
1
 Ramos (1996, p.113), em sua obra intitulada A Redução Sociológica, afirma que ―toda produção científica 

estrangeira é, em princípio, subsidiária‖.  Para o autor, teorias, conceitos, técnicas de pesquisas, métodos são 

sempre elaborados para atender a uma imposição. Essa imposição, ou o para que da elaboração desse produto, é 

o que dá sentido a ele. Assim, a partir do momento em que passamos a utilizar um objeto de forma acrítica, 

somos envolvidos pela intencionalidade trazida por ele.  Não se trata de descartar o uso que se possa fazer de 

produtos sociológicos provenientes de contextos estrangeiros, mas estes não devem servir como paradigmas ou 

modelos, mas somente como subsídios para a especulação na prática social.  O processo por meio do qual isso 

ocorre é o da redução, ou seja, o momento em que se reflete sobre determinados produtos de forma crítica, e 

contextualiza-o para a realidade em que ele está inserido, na consciência dos fatores infraestruturais que o 

influenciam. 
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elemento fundamental para o desenvolvimento. A questão cultural, segundo Santos (2002) 

parte de um conceito de cultura ligado às expressões de autenticidade, de integridade e de 

liberdade, sendo uma manifestação coletiva que reúne heranças do passado, modos de ser do 

presente e aspirações de futuro. Nesse sentido, segundo o autor, a cultura deve ser então 

genuína e fruto das relações do homem com seu meio e base de defesa das sociedades locais, 

regionais e nacionais contra ameaças de deformações, como o enraizamento de novas 

necessidades e a criação de novos gostos e hábitos que reneguem sua autenticidade, 

contrapondo assim as tentativas de homogeneização.  

Mesmo assim, ao se tomar por base o exemplo do estado do Rio de Janeiro, observa-se 

os efeitos da incompatibilidade entre o que vem sendo discutido no plano teórico e o que vem 

sendo aplicado pelas organizações públicas. Embora o debate sobre a temática aconteça, 

inclusive, com a constante participação do estado  basta citar a etapa carioca do Seminário 

sobre o Plano Nacional de Cultura, realizado pelo Ministério da Cultura e o Seminário de 

Políticas Públicas Culturais, organizado pela UERJ e realizado em 2008  verifica-se que as 

organizações responsáveis pela produção de documentos orientadores para as ações do Estado 

não estão utilizando o que é produzido nessas discussões. Tal fato, bem além de representar a 

desconexão entre o plano das ideias e a prática de gestão, dificulta a efetiva articulação entre 

cultura e desenvolvimento, tendo em vista que a relação conceitual não está presente em tais 

documentos. Outro aspecto relevante é que, sendo o foco de análise transposto dos 

documentos para a atuação das organizações públicas, a busca por uma atuação mais efetiva 

do Estado acaba se enfraquecendo. Um exemplo disso é o projeto delega a gestão dos 

equipamentos pública de cultura às Organizações Sociais (OSs), uma proposta da Secretaria 

de Cultura do Estado do Rio de Janeiro que tem gerado muita polêmica. A iniciativa, 

sustentada por uma argumentação de esgotamento e ineficiência do modelo burocrático é 

controversa, já que parece ir ao encontro das propostas de valorização do papel do Estado 

contidas no PNC. 

Diante do exposto até aqui, está na dimensão cultural, em função de sua essência 

substantiva, a possibilidade de promover iniciativas de desenvolvimento que possibilitem a 

transformação da sociedade com a melhoria das condições de vida da população, como 

argumenta Furtado (1984) ao se referir sobre a capacidade de escapar das armadilhas da 

racionalidade econômica. Melhoria essa que pressupõem a existência de organizações e 

instituições públicas que priorizem o bem comum e, consequentemente, mudanças na 

estruturação, na atuação e na administração das organizações do Estado. Está na dimensão 

cultural e em sua racionalidade substantiva como fundamentos para o desenvolvimento, o 
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potencial de confrontar as contradições existentes na mediação das organizações e na 

desarticulação entre perspectivas teóricas, discursos e ações na área pública. É na relação 

entre cultura e desenvolvimento que se concentra a possibilidade de superação da análise 

simplificada de conexões instrumentais como elementos constituintes do desenvolvimento e 

da lógica puramente calcada na eficiência que vem assolando as organizações públicas, pelo 

menos, no âmbito do discurso. 

É na esfera pública que a relação entre cultura e desenvolvimento pode ser discutida e 

operacionalizada. É a mediação das organizações que determina essa operacionalização. 

Dessa forma, é na análise dessas organizações que poderão ser verificadas as contradições e 

os aspectos impeditivos da efetividade da inserção da relação entre cultura e desenvolvimento  

como perspectiva orientadora para a atuação do Estado. Se essas organizações definem sua 

forma de gestão com base em critérios puramente instrumentais e de eficiência, deixando em 

segundo plano os elementos substantivos que compõem uma sociedade que não se quer 

exclusivamente centrada no mercado, mas multicêntrica, é provável que sua atuação não 

alcance os efeitos positivos da relação cultura/desenvolvimento. Tendo em vista que é nas 

organizações que essa problemática se intensifica, pois elas operacionalizam políticas 

públicas, transformam ideais em ações, é fundamental que se investigue a problemática 

apresentada nessa introdução por meio da seguinte pergunta de pesquisa: Qual é a natureza 

da relação entre cultura e desenvolvimento para as organizações responsáveis pela 

administração pública da cultura no estado do Rio de Janeiro? 

Optou-se, portanto, pelo estado do Rio de Janeiro para operacionalizar esse 

questionamento. Apesar da centralidade do estado nesses debates ser apenas circunstancial, 

ela permite evidenciar as contradições, possibilidades e controvérsias da relação entre cultura 

e desenvolvimento na administração, em especial pela centralidade, visibilidade e volume de 

recursos que o estado do RJ terá em função de ações do PAC e dos grandes eventos que irá 

sediar.  

Além disso, é a partir da aproximação entre o plano teórico e as práticas 

organizacionais que se pretende aqui defender a tese de que em uma sociedade centrada no 

mercado, as organizações responsáveis pela administração pública da cultura no estado do 

Rio de Janeiro incorporam a relação entre cultura e desenvolvimento a partir de uma 

natureza instrumental, restrita e contraditória em virtude da centralidade da racionalidade 

instrumental como lógica orientadora de suas ações organizacionais.  
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Objetivos 

Este estudo pretende analisar a natureza da relação entre cultura e desenvolvimento 

para as organizações responsáveis pela administração pública da cultura no estado do Rio de 

Janeiro. Para isso, foram estabelecidos os seguintes objetivos intermediários: 

 

1. mapear e caracterizar o campo da cultura no estado; 

2. delimitar e caracterizar as organizações responsáveis pela administração pública da 

cultura no estado do Rio de Janeiro, bem como seus mecanismos de gestão; 

3. identificar e analisar a lógica subjacente à estruturação e à administração das 

organizações responsáveis pela administração pública da cultura no estado do Rio 

de Janeiro; e, 

4. analisar como as organizações responsáveis pela administração pública da cultura 

no estado do Rio de Janeiro definem e operacionalizam os conceitos de cultura e 

desenvolvimento, bem como sua relação;  

 

 

Relevância do estudo 

Este estudo pretende apresentar novas perspectivas teóricas para o entendimento da 

relação entre cultura e desenvolvimento no contexto brasileiro. Espera-se avançar na 

superação das limitações de adaptação da temática à realidade da administração pública 

brasileira, consolidando assim a articulação teórica entre os dois conceitos. Essa articulação 

poderá permitir uma maior efetividade das iniciativas de desenvolvimento empreendidas pelo 

Estado. 

Além disso, através do estudo da administração de organizações culturais, pretende-se 

também contribuir para um melhor entendimento da formação do campo da cultura e das 

diferentes perspectivas de delimitação do setor utilizadas nas ações públicas de promoção do 

desenvolvimento por meio da cultura. Também se busca contribuir para a incorporação de 

elementos substantivos às teorias organizacionais, de forma a indicar possibilidades teóricas 

para a reestruturação das organizações contemporâneas e dos modelos de gestão por elas 

utilizados, particularmente, aquelas vinculadas ao campo de estudo desta tese. 

Por fim, espera-se por meio do entendimento da influência das organizações nas 

iniciativas de promoção do desenvolvimento através da cultura colaborar com a reorientação 

dos debates sobre o tema que venham expressar futuras ações governamentais no âmbito das 

políticas públicas. Da mesma forma, pretende-se contribuir para a rediscussão do papel do 
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Estado, do mercado e das organizações da sociedade civil nesse processo. Já, no nível das 

organizações, a pesquisa poderá oferecer resultados que possibilitem eventuais correções de 

rumo que se façam necessárias para uma melhor gestão, do ponto de vista estratégico, bem 

como sugerir ajustes estruturais ou processuais visando a um melhor desempenho das 

políticas públicas.  
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

É nesse caldo de cultura que numerosas frações da sociedade passam 

da situação anterior de conformidade associada ao conformismo a uma 

etapa superior da produção da consciência, [...] a redescoberta pelos 

homens da verdadeira razão [...] nos espaços sociais, econômicos e 

geográficos também não conformes à racionalidade dominante (Milton 

Santos, 2008, p. 120). 

 

 

 Trabalhar a articulação entre os conceitos de cultura, desenvolvimento, organizações 

públicas e racionalidade exigiu um esforço de aproximações e conversações teóricas entre 

linhas de pensamento e autores diversos. Isso porque várias são as lacunas conceituais em 

torno da temática estudada na área da administração, tanto na literatura brasileira quanto na 

estrangeira, principalmente se a expectativa for encontrar um escopo teórico que vá além de 

perspectivas estritamente instrumentais e funcionalistas.  

Dessa forma, o presente capítulo tem por objetivo apresentar uma construção teórica 

que contribua para a análise da incorporação da temática cultura e desenvolvimento pelas 

organizações responsáveis pela administração pública da cultura no Brasil. Por meio da 

discussão de conceitos, perspectivas teóricas e modelos de análise, espera-se chegar a um 

esquema teórico que sirva como ponto de partida para a análise do fenômeno no estado do 

Rio de Janeiro. 

   

1.1 Cultura e Desenvolvimento: uma nova perspectiva para o campo das organizações 

culturais no Brasil 

 

 A origem da discussão a respeito da relação entre cultura e desenvolvimento está 

principalmente relacionada ao enfraquecimento da perspectiva de que o progresso seria capaz 

de reduzir as desigualdades e melhorar as condições de vida da parte pobre da população nos 

países. A partir das iniciativas de países e de órgãos internacionais em torno de alternativas 

que considerassem outras dimensões além da econômica e que provocassem o 

desenvolvimento que os defensores do socialismo, do autoritarismo, do Estado de Bem-Estar 

Social e do Liberalismo não conseguiram promover, a cultura passou a ser uma temática 

presente nos debates sobre a agenda internacional. 

 A relação entre cultura e desenvolvimento, a partir da década de 90, principalmente 

por meio da atuação da Unesco, ganha então força como um discurso a ser incorporado pelas 

políticas públicas dos países considerados em desenvolvimento. Este movimento, em 
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conjunto com uma indústria cultural em expansão faz com que o campo da cultura ganhe 

relevância e passe a ser mais uma arena de conflitos entre organizações do Estado, do 

mercado e da sociedade. 

 Ao longo dessa seção, serão apresentadas perspectivas teóricas que contribuam para 

contornar lacunas conceituais, para estabelecer marcos teóricos e delimitar problemáticas em 

torno da incorporação do tema cultura e desenvolvimento no campo das organizações 

culturais. Por meio do resgate das teorias a respeito das políticas culturais e das relações entre 

Estado, mercado e sociedade na área cultural, a centralidade das organizações públicas no 

campo da cultura brasileiro será destacada. 

Primeiramente, discutir a relação entre cultura e desenvolvimento pressupõe a 

definição inicial de cada um desses conceitos. As tentativas nessa direção por parte dos 

estudos da administração no Brasil, quando não são escassas, geralmente são feitas por meio 

de construções teóricas genéricas que pouca ligação tem com a operacionalização conceitual 

que é feita nas pesquisas empíricas e nas práticas organizacionais. 

A respeito da noção de cultura, a primeira dificuldade causada é ter de escolher qual 

definição adotar nos estudos e nas ações organizacionais. Se falarmos de escolha, o problema 

é ainda maior, pois esta envolve uma série de interesses que nem sempre dizem respeito ao 

que é tido como prioritário para o avanço acadêmico e social. Cabe observar ainda que essa 

seleção pressupõe o conhecimento mínimo das diversas linhas de pensamento apresentadas, o 

que pode ocasionar usos inadequados e aplicações descontextualizadas de conceitos. 

Segundo Crowley (2009) desde suas origens, as ciências sociais estão envolvidas com 

a noção de cultura, já que nenhuma perspectiva coesa ou de consenso ou surgiu. Pelo 

contrário, de acordo com o autor as oposições conceituais entre a elite e o povo, os 

"civilizados" e os "selvagens", o material e o espiritual, foram reforçadas por novos litígios 

decorrentes da "virada lingüística" nas ciências sociais.  

Crowley (2009) afirma que qualquer reunião com foco na cultura vai começar por 

constatar a ausência de acordo sobre o assunto. Para o autor, em um contexto acadêmico, 

isso pode não ser um problema, já que os conflitos conceituais ou são uma fonte de irritação 

ou o confronto das teorias pode até mesmo trazer um enriquecimento mútuo. Para Crowley 

(2009) o problema está no contexto operacional, no qual para alcançar determinados objetivos 

políticos via cultura seria problemático. 

De acordo com Laraia (2002, p.25), o termo cultura foi Tylor (1932-1917) como um 

―todo complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer 

capacidade ou hábito adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade‖. Segundo 
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Laraia (2002), Tylor colocava a cultura como um termo que abarcava todas as possibilidades 

de realização humana além da introdução da ideia de aprendizado cultural, contrapondo assim 

a perspectiva de aquisição inata, determinada pela biologia. 

Laraia (2002) apresenta um esforço teórico em apresentar a trajetória do tratamento do 

termo cultura ao longo do tempo pela antropologia, iniciando pela superação da suposição de 

transmissão genética da cultura. Posteriormente o autor, discute as origens da cultura, 

passando pela definição de Strauss, na qual esta teria surgido com a primeira norma 

orientadora da vida humana, por White e a noção de que a cultura teria sido originada quando 

o homem foi capaz de gerar símbolos e, por Geertz e sua proposição de que o homem não era 

apenas produtor da cultura e sim produto dela.  

Laraia (2002) também apresenta as propostas das teorias modernas da cultura, 

passando pela perspectiva de Keesing da cultura como sistema adaptativo, difundida 

posteriormente pelos neo-evolucionistas, como White e reformulada por teóricos como 

Sahlins. Laraia (2002) ao final de sua obra defende uma perspectiva de que a herança cultural 

é condicionadora da reação humana e muito do que se supõe ser uma ordem inerente da 

natureza não passaria do fruto de um procedimento cultural. 

Justamente a definição de que a base da cultura seria o símbolo feita por White (2009) 

parece ter ganho força ao longo do tempo nos estudos na área de administração e políticas 

culturais. Para o autor, a capacidade humana de simbologizar é ―a capacidade de originar, 

definir e atribuir significados, de forma livre e arbitrária, a coisas e acontecimento no mundo 

externo, bem como compreender esses significados‖ (op. cit. p.9). De acordo com White 

(2009, p.28) ―a simbologização e o discurso articulado criam organizações sociais e 

instituições econômicas, transformam o uso de ferramentas em um processo [...], formam 

tradições de conhecimentos e crenças [...] e o que mais for criado‖. Dessa forma, para o autor, 

o papel da cultura seria tornar a vida humana segura e duradoura. 

Ao explorar a trajetória da conceitualização do termo, White (2009) trabalha com a 

ideia de cultura como um sistema, na qual seu componente fundamental seria o aparato 

tecnológico. Para o autor (op. cit., p.83) ―sobre a base da tecnologia repousam os sistemas 

sociais; e sobre ambos, como parte da superestrutura, estão as ideologias‖. Assim, White 

(2009) constrói um esforço teórico em refutar os antievolucionistas
2
, justificando inclusive 

que embora qualquer hierarquização da cultura seja arbitrária, pois depende dos critérios 

selecionados, não poderia ser considerada inválida. 

                                                 
2
 que questionavam a ideia de que a cultura evoluia do simples para o complexo, do primitivo para o 

desenvolvimento, tendo como modelo a sociedade ocidental 
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Parece que a perspectiva de White (2009) ao mesmo tempo em que garante certa 

sustentação ao discurso de cultura como um sistema simbólico, pode legitimar usos mais 

conservadores e funcionalistas do termo. Se a tecnologia mais avançada está nas mãos dos 

países e grupos sociais mais ricos e a hierarquização cultural é admitida, a perspectiva do 

autor legitimaria a ideia de ―levar‖ a cultura aos menos favorecidos, o que não parece fazer 

muito sentido se o interesse romper com a lógica de tutela e dominação social. 

Santillan-Güemes (2003) afirma que esta visão restrita de cultura se torna hegemônica 

e excludente já que saberes, produções e modos de ser acabam sendo hierarquizados. O autor 

ainda critica o fato de que essa concepção continua sendo o modelo que sustenta muitas 

políticas culturais e alimenta o imaginário de diversos artistas e produtores. 

Já de acordo com Cuche (2002), essas perspectivas opostas sobre a cultura são 

encontradas nas ciências sociais. A primeira delas, denominada minimalista, reconhece a 

cultura dominante, das elites sociais, como a única cultura de fato, legítima e verdadeira. As 

culturas populares, nessa perspectiva, seriam apenas cópias de má qualidade da cultura 

legítima ou ―subprodutos inacabados‖ (CUCHE, 2002, p. 148). Já a perspectiva maximalista, 

segundo o autor, é oposta à anterior, dividindo-se entre aqueles que condenam qualquer tipo 

de hierarquização das diferentes culturas e aqueles que veem a cultura popular como superior 

à cultura das elites. Cuche (2002) considera essas duas teses extremas e afirma que a realidade 

é muito complexa para ser analisada por meio delas. Para ele, qualquer cultura importa 

elementos de outras culturas, ao mesmo tempo em que cria elementos novos; não sendo elas, 

portanto, nem dependentes nem autônomas de forma total.  

Talvez, a concepção defendida por Cuche (2002) de que nem a cultura das elites nem a 

cultura popular, tratadas isoladamente, permitem compreender a complexidade da área da 

cultura seja a abordagem mais coerente com o caso brasileiro. Isso porque a cultura brasileira, 

ao mesmo tempo em que importa elementos externos, cria e recria elementos novos que 

acabam sendo dependentes entre si. Tal fato ilustra justamente a contradição entre a 

dependência de uma cultura européia ou americana e a constante necessidade de se reafirmar 

uma cultura genuinamente nacional. Além disso, a perspectiva de Cuche (2002) sustentaria 

ainda o argumento de que, mesmo diante do predomínio da lógica de mercado no campo da 

cultura, manifestações tipicamente populares poderiam ser reformuladas e adaptadas por 

grupos sociais cujas origens são muito diferentes das dessas manifestações. As relações entre 

as várias formas de manifestação da cultura apresentam uma complexidade que já não permite 

mais uma hierarquização simplificada quanto à importância. 
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Já no campo da sociologia, Fleury (2009) apresenta uma ampla discussão sobre o 

conceito de cultura. Para o autor, não caberia ao sociólogo distinguir sobre o que seria cultura 

e sim constatar sua pluralidade de sentidos. O autor apresenta o contraste entre a concepção 

francesa de cultura, geralmente focada nas práticas relativas às artes, da tradição anglo-

saxônica centrada em aspectos antropológicos. 

Nessa direção, Botelho (2001) argumenta que a cultura pode ser compreendida a partir 

de duas dimensões: a antropológica e a sociológica. Na dimensão antropológica, a cultura se 

produz através da interação social dos indivíduos, de seus modos de pensar e sentir, de seus 

valores, de suas identidades e diferenças. Para que a cultura, tomada nessa dimensão 

antropológica, seja atingida por uma política, mudanças radicais são necessárias, tanto na 

reorganização das estruturas sociais quanto na distribuição de recursos econômicos. Já a 

dimensão sociológica da cultura não se constitui no plano do cotidiano dos indivíduos, mas 

sim em âmbito especializado, já que é uma produção com a intenção explícita de construir 

determinados sentidos e de alcançar algum tipo de público, por via de meios específicos de 

expressão. Em outras palavras, a dimensão sociológica da cultura refere-se a  

um conjunto diversificado de demandas profissionais, institucionais, políticas e 

econômicas, tendo, portanto, visibilidade em si própria. Ela compõe um universo 

que gere (ou interfere em) um circuito organizacional, cuja complexidade faz dela, 

geralmente, o foco de atenção das políticas culturais, deixando o plano 

antropológico relegado simplesmente ao discurso (BOTELHO, 2001, p.5). 

 

Fleury (2009) destaca algumas problemáticas herdadas da antropologia da cultura pela 

sociologia da cultura, dentre elas: (a) a ideia do etnocentrismo; (b) a diversidade das culturas e 

suas respectivas especificidades, juntamente com a perspectiva de transmissão cultural de 

geração para geração; (c) a própria definição de cultura, já que a cultura seria remetida a uma 

série de signos e sujeita à arbitrariedade das relações simbólicas. Ao tentar partir para a 

origem da discussão da cultura na sociologia, o autor resgata Weber e Simmel e seus 

trabalhos relacionados ao tema até chegar à emergência dos ―Cultural Studies‖ e sua 

abordagem da cultura a partir dos grupos sociais e não mais da nação. 

Fleury (2009) ao discutir a abordagem de ―Cultural Studies‖ esclarece que a 

perspectiva é fixada em uma dimensão política, na qual a questão central é compreender em 

que a cultura de um grupo, e antes das classes populares, funciona como contestação da 

ordem social ou como adesão às relações de poder. Para o autor, nessas abordagens, ―a ideia 

de resistência à ordem cultural industrial é consubstancial‖ (op. cit. p. 38). Posteriormente 

Fleury (2009) trabalha a noção de ―cultural turn‖, na qual a cultura passa de um elemento 

extraordinário à vida social a um elemento central no cotidiano dos indivíduos. 
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Fleury (2009) também explora o desenvolvimento empírico da sociologia da cultura, 

trabalhando o exemplo francês e a pesquisa de Bourdieu, que resultou no país em discussões 

em torno da hierarquia social das práticas culturais. A partir daí, o autor afirma que um novo 

debate surge: a dos ―públicos da cultura‖. Fleury (2009) aponta que a abordagem de públicos 

está relacionada à existência de políticas públicas de cultura. O autor indica que a ideia de 

público era tradicionalmente concebida como um conjunto homogêneo e unitário e que a 

invenção de não-público seria uma construção social, constituída institucional e politicamente 

como uma categoria negativa, de exclusão, de naturalização entre ―cultos‖ e ―não cultos‖. Um 

aspecto interessante levantado por Fleury (2009) é a não neutralidade das palavras, seu poder 

de realizar aquilo que anunciam e enunciam e sua propriedade de ao mesmo tempo apresentar 

e resolver o problema. 

Santos (2008) trabalha a distinção entre cultura de massas e cultura popular justamente 

para indicar esses opostos e suas implicações. Para o autor, a cultura de massas pretende 

homogeneizar e impor-se sobre a cultura popular, ela estabelece símbolos, que estão direta ou 

indiretamente ao serviço do poder ou do mercado; já a cultura popular oferece resistência, já 

que revela o próprio movimento da sociedade. 

Numa alternativa de contornar essa problemática, Fleury (2009) destaca que as 

discussões em torno das práticas culturais e da freqüentação dos equipamentos culturais 

origina a perspectiva de uma sociologia dos públicos da cultura. O autor apresenta várias 

tipologias classificatórias desses públicos bem como as respectivas criticas a tais axiomas, 

cabendo aqui destacar as críticas a vários aspectos da obra de Bourdieu – como a ideia de 

capital cultural. Sua crítica se dá pelo fato deste autor ignorar a multiplicidade de cenas de 

socialização, já discutidas inclusive por Weber; e, ao fato de que a sociedade de massa, 

caracterizada pelo individualismo contemporânea e pela hibridação das práticas culturais, 

obrigaria, de certa forma, à reformulação da problemática da distinção. 

Em síntese, Santillan-Güemes (2003) aponta que múltiplas concepções de cultura 

coexistem dentro do campo das políticas culturais, que poderiam ser agrupadas da seguinte 

maneira: (a) as de corte sócioantropológico; (b) as que colocam ênfase na produção simbólica 

ou na criação de sentido; e, (c) as que, em tempo de globalização, consideram a cultura como 

recurso.  

Especificamente sobre o entendimento de cultura como recurso, Santillan-Güemes 

(2003) resgata que George Yúdice trabalha essa perspectiva ao considerar que na globalização 

há um processo crescente de instrumentalização da cultura, na qual esta já não teria valor 

transcendente ou seria manifestação da criatividade popular, já que seria um meio de 
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legitimação para outros objetivos, como: o desenvolvimento urbano, o crescimento 

econômico, a resolução de conflitos sociais e fonte de empregos. Para Santillan-Güemes 

(2003) a ideia do uso da cultura como recurso não é novo, já que a cultura teria sido 

instrumento para a sobrevivência do homem ao longo do tempo. Mesmo assim, o autor afirma 

que a proposta de Yúdice é válida por dar enfoque na discussão da instrumentalização para 

fins econômicos e de mercado. 

Crowley (2009) afirma que um acordo sobre os conceitos é necessário para a 

operacionalização de ações culturais. Segundo o autor, é possível trabalhar sem uma 

definição, o que normalmente é feito, mas isso resulta na subordinação do projeto ao senso 

comum do que seria entendido por cultura pelos praticantes, sem necessariamente analisar 

suas implicações. Crowley (2009) defende pensar tal implementação em termos de cultura 

local ou de múltiplas culturas, o que exigiria uma cuidadosa análise e compreensão. Além 

disso, seria fundamental não ignorar as questões de exclusão social e permitir que mais 

pessoas pudessem participar desse processo, já que a coesão social e o surgimento de 

mediadores poderiam ser promovidos. 

De acordo com Cuche (2002), as culturas originam-se a partir de relações sociais que 

são sempre desiguais. Para o autor, mesmo que a cultura real só exista se produzida por 

indivíduos ou grupos que ocupam posições desiguais no campo social, econômico e político, 

os mais fracos jamais se encontra totalmente desarmado no jogo cultural. 

Cuche (1999) estabelece que os grupos socialmente dominados não são desprovidos 

de recursos culturais próprios e da capacidade de reinterpretar as produções culturais que lhes 

são impostas. Mesmo assim, o autor adverte que isso não quer dizer que todos os grupos são 

iguais e que suas culturas são equivalentes, pois suas culturas nascem de relações sociais 

desiguais. 

Para Santillan-Güemes (2003), o mais importante que por nas mãos do povo uma 

cultura universal recortada, desativada, descontextualizada e epidérmica, é abrir ao povo os 

espaços de expressão e ceder os recursos para que estes possam desenvolver sua própria 

cultura, descolonizá-la, explorar suas possibilidades e alcançar seu florescimento. Já que 

segundo Porto (2009), a cultura, a arte, a criatividade tem a ver com imaginário que é 

potencializado quando há liberdade criativa, quando é possível simbolizar, quando o sujeito 

pode ―vivenciar experiências capazes de incomodar, emocionar, assustar e fazer pensar. Essa 

possibilidade é fruto da inquietação, e não da acomodação‖ (op. cit. p. 75). 

Dessa forma, como apresentam White e Hede (2008) os impactos da arte para os 

indivíduos seriam: (a) bem-estar; (b) conexão entre as pessoas e vínculos sociais; (c) 
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inovação; percepção de si, dos outros e do mundo; (d) sensação de beleza, emoções; (e) 

transmissão de conceitos e idéias; e, (f) discernimento, construção de significados.   

McCall (2010), ao analisar o caso da Escócia, argumenta que os serviços culturais são 

colocados em um nível individual, como geradores de bem-estar, ao invés de agentes de 

mudança social.Assim, para Santillan-Güemes (2003) esta perspectiva geral de cultura pode 

ser considerada, ao mesmo tempo, como: (a) um modo de habitar ou de ser no mundo; (b) 

uma forma de operar significativamente em um determinado domínio relacional; (c) um estilo 

de vida. O autor, embora apresente questões interessante, remete sua proposição a uma idéia 

de sistema agregado, uma  interação recíproca entre: estrutura, sentido, configuração e 

processo.  

Nesse sentido, Santillan-Güemes (2003) propõe entender cultura
3
 em um primeiro 

momento como o cultivo de  uma forma integral de vida criada histórica e socialmente por 

uma comunidade a partir de sua maneira particular de resolver - desde o modo físico, 

emocional, mental ou espiritual -  as relações que mantém com a natureza, consigo mesma, 

com outras comunidades e com o que considera transcendente ou sagrado, com o propósito de 

dar continuidade, plenitude e sentido a totalidade de sua existência
4
. Dessa forma, o autor 

afirma que entendida dessa maneira a cultura não aparece como um fim em si mesma, e sim 

como o meio criado pelos homens na comunidade para dialogar, com sua própria voz com o 

universo. 

A perspectiva de Ianni (2004), dessa forma, se apresenta como uma interessante 

possibilidade de compor uma definição de cultura. Tal enfoque contribui para o entendimento 

do sistema de significados que fundamenta a cultura se concretiza nas manifestações culturais 

e é apropriado pelas organizações. Para o autor, mesmo apresentando especificidades como 

sistemas significativos, construções ideais e conjuntos que articulam passado e presente, a 

cultura se cria e se recria por meio das relações sociais. Nesse sentido, possui vida própria, 

assim como a sociedade e os diversos grupos que a compõem. Porém, Ianni (2004) afirma que 

a cultura não é inocente, e que uma vez que suas expressões culturais são criadas e recriadas 

no jogo das relações, os antagonismos e diversidades sociais, políticas e econômicas também 

se fazem presentes nelas. Esses antagonismos sociais, segundo ele, constituem a sociedade e 

manifestam-se na cultura por meio de imagens, metáforas, significados, símbolos e através de 

outros elementos.  

                                                 
3
 Essa concepção segundo o autor, é também trabalhada tambem por CARUTTI et all (1975), SANTILLÁN 

GÜEMES (1985) e GARRETA e BELLELLI (1999) 
4
 Segundo o autor, uma primeira versão dessa definição foi desenvolvida por uma equipe de antropólogos: 

Mariano Garreta, Graciela Palmeiro, Daniel López, Eugenio Carutti e Carlos Martínez Sarasola.   
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Ianni (2004) afirma que os diversos grupos, classes, movimentos e partidos presentes 

na sociedade lidam com as situações e acontecimentos de maneira diferente uns dos outros. 

Segundo ele, os acontecimentos históricos não são interpretados da mesma forma por todos e, 

assim, ideias como as de língua nacional, sociedade brasileira, nação e Estado nacional vão 

alterando-se conforme o contexto situacional. A cultura brasileira, nesse sentido, não pode ser 

considerada, segundo o autor, como ―uma cultura‖, sendo ela constituída por modos 

complexos de ―viver, trabalhar, sentir e agir, pensar e falar‖. A cultura, portanto, não é algo 

coeso ou homogêneo. 

Essa visão sobre a cultura brasileira, onde antagonismos sociais manifestam-se por 

meio cultural pode ser comprovada ao observar-se que os conflitos presentes na sociedade 

brasileira em todos os momentos, são de alguma forma reproduzidos ou tratados no campo da 

cultura. Crises políticas e econômicas, efeitos de mudanças tecnológicas, novos padrões de 

relacionamento e de consumo, ideologias e interesses, uma vez presentes no ambiente do qual 

o campo da cultura faz parte, acabam em maior ou menor grau influenciando a estruturação e 

a dinâmica das manifestações e das organizações culturais. 

Uma das abordagens que buscam compreender a dimensão cultural a partir de uma 

perspectiva substantiva no contexto brasileiro é a de Santos (2002). Para o autor, o Brasil é 

considerado um dos países onde a indústria cultural foi enraizada e consolidada, agindo no 

lugar da cultura nacional, tornando-se objeto de manipulação e tendendo a ser cada vez menos 

local, regional e nacional.  

Segundo Saravia (1988, p. 561) caberia ―distinguir a cultura (sistemas de valores, 

hábitos, visão cósmica de um povo), dos produtos culturais, quer dizer, os objetos tangíveis 

que são o fruto de uma cultura, e os meios de produção cultural, que são as técnicas por meio 

das quais a cultura se manifesta‖. Para o autor, o conceito de cultura deve ser dinâmico uma 

vez que ela é fruto da criação do homem. 

Segundo Santos (2002), frequentemente, manifestações genuínas da cultura  aquelas 

que têm obrigatoriamente relação com as coisas profundas da terra  são deixadas de lado ou 

adaptadas, seja por um gosto cosmopolita, seja para se atender a propósitos mercadológicos. 

Nessa perspectiva, o autor aponta que a situação criada é falsa, porém, atraente, dada a 

pressão dos meios de comunicação e difusão e a falsa impressão de se servir a valores que, na 

verdade, estão sendo negados, disfarçando-se, através de um verdadeiro sistema de 

caricaturas, uma leitura falseada do que realmente conta. 

É preciso compreender que a categoria indústria cultural possui especificidades do 

contexto no qual foi criada. No entanto, apresenta possibilidades de apropriação pelo contexto 
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brasileiro, desde que tal apropriação seja feita sem que se perca o cerne do fenômeno, 

resignificando-o e meditializando aspectos universais pelo aspecto local. Um esforço nesse 

sentido é verificado na obra de Santos (2002), que aponta que o movimento da indústria 

cultural no Brasil resulta do empenho vertical unificador, homogeneizador, conduzido por um 

mercado cego, indiferente às heranças e às realidades atuais dos lugares e das sociedades. 

Para o autor, o mercado vai impondo elementos maciços da cultura de massa, indispensável 

ao reino do mercado e à paralela expansão das forças de globalização econômica, financeira, 

técnica e cultural. Porém, essa conquista nunca é completa, pois encontra resistência da 

cultura preexistente nos lugares e nas sociedades. 

A questão cultural, segundo Santos (2002) parte de um conceito de cultura ligado às 

expressões de autenticidade, de integridade e de liberdade, sendo uma manifestação coletiva 

que reúne heranças do passado, modos de ser do presente e aspirações de futuro. Nesse 

sentido, segundo o autor, deve, então, ser genuína, fruto das relações do homem com seu meio 

e base de defesa das sociedades locais, regionais e nacionais contra ameaças de deformações, 

como o enraizamento de novas necessidades e a criação de novos gostos e hábitos que 

reneguem sua autenticidade, contrapondo-se, assim, às tentativas de homogeneização. Isso 

porque, para Santos (2000), cada técnica propõe uma maneira particular de comportamento, 

envolve suas próprias regulamentações e traz para os lugares novas formas de relacionamento. 

A perspectiva de cultura adotada no Brasil, tanto por parte do Estado quanto por parte 

dos representantes da sociedade, parece ser a mesma criticada por Cuche (2002) como 

minimalista, que reconhece a cultura dominante, das elites sociais, como a única, de fato, 

legítima e verdadeira. Talvez, no caso brasileiro, a defesa dessa abordagem não seja declarada 

abertamente, já que, muitas vezes, ao longo da história do campo, parece ter sido defendida a 

ideia de uma cultura popular. Haveria, então, no país, uma hierarquização cultural evidente, 

pela qual a cultura das elites seria aquela que deveria ser transmitida para o povo, reforçando 

assim o argumento de Ferron (2000) de que a segregação cultural é mais avassaladora do que 

a marginalidade econômica; talvez, por ser a responsável por manter e intensificar tal 

situação. 

Já a respeito do conceito de desenvolvimento, Aron (1991) crítica seu uso e questiona 

sua racionalidade e seus efeitos. Para o autor a teoria de desenvolvimento que está imbricada 

nos conceitos utilizados pelos economistas, tendo em vista que a noção de 

subdesenvolvimento nasce de uma comparação, caracterizando o que as sociedades não são . 

Aron (1991) afirma que o uso que se faz dos conceitos de desenvolvimento e de 

subdesenvolvimento mostra a adesão implícita a uma visão de futuro que não é diferente 
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daquela dos séculos passados, na qual as histórias chegam a uma história, todas as sociedades 

passam a constituir uma sociedade, que aplicam todas os mesmos princípios fundamentais. 

Para o ator, passa-se da racionalidade técnica, tal qual se manifesta na ciência e na produção e 

passa-se à racionalização da organização social. Segundo o autor (op. cit., p. 284): 

A própria administração se torna mais racional e complexa. Produção, organização das 

técnicas e dos serviços necessários à produção são mais racionais do que nunca. Mas 

quais são as conseqüências sociais e humanas dessa racionalização? [...] A 

problemática do progresso científico e técnico não diz respeito ao progresso em si 

mesmo, mas às conseqüências que ele desenvolve, ao gênero de sociedade que ele 

tende a criar, à condição do homem nesta sociedade.  

 

Kliksberg (2001) defende que existem alguns mitos e falácias em torno do 

desenvolvimento: (a) a negação ou minimização da pobreza; (b) a ideia de ―paciência 

histórica‖ na espera pela superação da pobreza; (c) o crescimento econômico é suficiente; (d)  

a noção de que desigualdade é um fato da natureza e não um obstáculo; (e)a desvalorização da 

política social; (f) a maniqueização e deslegitimização do Estado; (g) a incredulidade sobre a 

contribuição da sociedade civil; (h)  a participação no discurso e não na prática; (i) a 

esquivança ética; e, (j) não há alternativa. 

O conceito de desenvolvimento, segundo Caiden e Caravantes (1988), que 

inicialmente era um processo de mudança seqüencial e invariável, a partir da Renascença é 

acrescido de uma dimensão valorativa. Para os autores, a natureza que antes determinava o 

processo foi substituída pelo homem, auxiliado pelas técnicas.  A ―ideologia evolutiva de 

desenvolvimento passou a dominar o pensamento ocidental‖ e ―as sociedades progressistas 

mereceriam os benefícios que gozavam, e, as atrasadas ou tradicionais deveria inspirar 

piedade‖ (op. cit. p.21). 

Segundo Furtado (1988) as origens da noção de desenvolvimento possui três 

perspectivas no pensamento europeu do século XVIII: (a) na iluminista, na qual a história é 

um avanço graduação em direção à supremacia da razão; (b) na  acumulação de riqueza para 

um futuro de bem-estar garantido; (c) na expansão geográfica da civilização européia sobre os 

povos considerados ―atrasados‖.  

Para Caiden e Caravantes (1988), o desenvolvimento era visto como um conjunto 

interdependente de processos capaz de fazer com que uma sociedade tradicional fosse 

transformada em uma sociedade moderna. Para os autores, essa perspectiva evolutiva, 

determinista e unidimensional de desenvolvimento permitiu classificar as nações segundo um 

continuum, na qual a meta adequada era uma sociedade industrial urbana e o planejamento 

para o desenvolvimento era predominantemente econômico 
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Furtado (1988) afirma que diante dessa visão otimista de progresso,  a realidade social  

da época não era reconfortante, já que “a penetração do capitalismo na organização da 

produção pode ser interpretada como uma ampliação do espaço social governado por 

critérios de racionalidade instrumental” (p.47-48). De acordo com Caiden e Caravantes 

(1988) a partir da década de 40, essa perspectiva passa a ser questionada principalmente por 

questões ideológicas e pelas chamadas falhas da ocidentalização. Apesar disso, segundo os 

autores, os modelos ocidentais – comunistas e capitalistas – ainda se mantiveram por mais 

duas décadas, porém não eram impostos e sim ―reconhecidamente ―auto-impostos‖ com o 

encorajamento e a assistência do Ocidente e com o apoio internacional‖ (op. cit. p.25). 

Segundo Rodriguez (1981) a concepção do sistema centro-periferia, criada em 1949-

1950 na Cepal, consistia na idéia de que a economia mundial era composta por dois pólos, 

com estruturas produtivas que se diferenciavam substancialmente, já que os centros eram 

caracterizados por estruturas produtivas homogêneas e diversificadas, enquanto as estruturas 

produtivas das periferias eram  heterogêneas e especializadas. 

Já Cardoso e Faletto (1973, p.139) na década de 60, afirmavam que o desenvolvimento 

intensificava a exclusão social. Ao trabalhar o conceito de ―dependência‖ os autores o 

utilizam ―como instrumento teórico para acentuar tanto os aspectos econômicos do 

subdesenvolvimento quanto os processos políticos de dominação de uns países por outros, de 

umas classes por outras, num contexto de dependência nacional‖. Afirmavam ainda que ―por 

intermédio da ação de grupos, classes, organizações e movimentos sociais dos países 

dependem que estes vínculos se perpetuam, se transformam ou se rompem‖ (Cardoso e 

Faletto, 1973, p.140), reforçando assim a centralidade do jogo de poder no processo de 

desenvolvimento. 

Furtado (1988) afirma que o conceito de desenvolvimento apresenta-se de forma plural 

e ambígua, podendo ser abordado com base em três critérios de complexo inter-

relacionamento: (a) aumento da eficiência do sistema de produção; (b) satisfação das 

necessidades básicas da população; e, (c) cumprimento dos objetivos almejados por grupos 

diversos dentro de uma sociedade vinculados ao uso de recursos escassos.    

Furtado (1988, p. 66) defende a importância do conceito de Raul Prebisch, 

apresentadas originalmente em 1949, para os estudos sobre o desenvolvimento, já que ―o 

subdesenvolvimento passou  a ser encarado não como uma etapa no caminho para o 

desenvolvimento, mas como um aspecto estrutural permanente‖. 

Vale salientar que para Vieira (2005), Celso Furtado foi o mais fecundo teórico da 

primeira geração de economistas que, ao lado de Raúl Prebisch, deu forma ao pensamento 
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desenvolvimentista. Segundo a autora, Furtado tinha crença na isenção científica, na qual 

razão e ciência faziam parceria com a idéia de neutralidade, de sabor positivista.  Vieira 

(2005) afirma que Furtado defendia a intervenção planificadora e democrática do Estado para 

controlar as forças cegas do mercado e colocá-las a serviço do desenvolvimento. Segundo a 

autora, Furtado acreditava no papel dos intelectuais no processo de desenvolvimento, já que 

os agentes responsáveis pela definição das aspirações coletivas, pelo ―trabalho crítico de ação 

renovadora‖, que fariam o sistema funcionar seriam os membros da ―classe dos trabalhadores 

intelectuais‖, isto é, os economistas e administradores públicos versados no planejamento 

democrático.   

Stavenhagen (1974) já apresentava que sobre os problemas do desenvolvimento e do 

subdesenvolvimento havia numerosas teses equivocadas e ambíguas, em especial sobre a 

América Latina: (a) os países latino-americanos são sociedade duais; (b) o progresso latino-

americano ocorrerá mediante a difusão dos produtos do industrialismo às zonas arcaicas, 

atrasadas e tradicionais; (c) a existência de zonas rurais atrasadas, arcaicas e tradicionais é um 

obstáculo para a formação do mercado interno e para o desenvolvimento do capitalismo 

nacional e progressista; (d) a burguesia nacional tem interesse em romper com o poder o com 

o domínio da oligarquia latifundiária; (e) o desenvolvimento latino-americano é criação de 

uma classe média nacionalista, progressistas, empreendedora e dinâmica o objetivo da política 

sócio-econômica dos governos de ser o estímulo ao desenvolvimento desta classe bem como 

fomentar a mobilidade social; (f) a integração nacional latino-americana é produto da 

miscigenação; (g) o progresso latino-americano  só acontecerá por meio da aliança entre 

operário e camponeses, fato que impõe a identidade de interesses destas duas classes. 

Já para Prebisch (1964, p.11) os males que atingiam a economia latino-americana não 

eram fatores circunstanciais ou transitórios e sim resultado ―da crise da ordem das coisas 

existentes e da escassa aptidão do sistema econômico [...] para lograr a manter um ritmo de 

desenvolvimento que corresponda ao crescimento da população e às suas exigências de rápido 

melhoramento‖. 

Rodríguez (2009) afirma que as teorias cepalinas dos anos 50 possuíam um 

predomínio do enfoque econômico,  já nos anos 60 e 70 há forte presença de âmbitos não-

econômicos. No final da década de 90, certas tradições do estruturalismo originário retomam 

força, fazendo referência, de maneira simultânea aos âmbitos econômico, social, político e 

cultural do desenvolvimento, retomando a uma idéia central presente na história da CEPAL, a 

visão do desenvolvimento como processo integral. Rodríguez (2009, p. 407) reforça que 
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Celso Furtado, diferente de outros estruturalistas latino-americanos, ―aborda com amplitude o 

tema da cultura e estabelece uma relação explícita entre cultura e desenvolvimento‖. 

Para Caiden e Caravantes (1988), a administração do desenvolvimento teve sua 

origem nesse processo no qual os países ricos auxiliavam as nações pobres em seu 

desenvolvimento, por meio de transferência de recursos de know-how, via inclusive 

organismos internacionais. Segundo os autores, essa perspectiva seguia alguns conceitos 

normativos a respeito do desenvolvimento: (a) que era desejável; (b) que poderia ser 

planejado, dirigido ou controlado por órgãos públicos; (c) que a melhoria quantitativa e 

qualitativa na qualidade de bens e serviços públicos era imprescindível para a superação da 

pobreza; (d) que os obstáculos ao desenvolvimento poderiam ser superados; e, (e) que os 

problemas de dimensão macro que dificultavam o progresso poderiam ser resolvidos. Porém, 

Caiden e Caravantes (1988, p. 26-27) afirmam que ―a desilusão veio rapidamente‖, já que o 

apoio externo era vinculado a compromissos e obrigações e ―os países questionavam a 

ideologia de desenvolvimento que haviam adotado‖ e ―percebiam os defeitos da ordem 

internacional que os rotulava de subdesenvolvidos, menos desenvolvidos e pobres, relegando-

os a uma cidadania de segunda classe‖. 

A partir daí, para Caiden e Caravantes (1988) o desenvolvimento estava sendo 

reinterpretado pelos países do chamado ―Terceiro Mundo‖, já que era um processo de 

mudança sustentado no contexto da Nação e para o benefício de todo o seu povo. Assim, os 

autores afirmam que “a administração do desenvolvimento envolveu modernização, 

nacionalismo, mudança social, institucionalização, industrialização, antropologia cultural, 

urbanização, ecologia política, reforma administrativa‖ (CAIDEN e CARAVANTES,1988, 

p.29), e, como alternativa para aos órgãos governamentais, também passou a ser realizada por 

empresas privadas, instituições religiosas,  organizações comunitárias,partidos políticos, 

sindicatos, etc, tendo como resultado a confusão. Para eles, na década de 70, o 

desenvolvimento já era um complicado problema social, dependente também do fluxo e 

refluxo de riquezas internacionais. 

Dessa forma, Caiden e Caravantes (1988) destacam que a partir da década de 80, o 

desenvolvimento havia a perspectiva que o desenvolvimento deveria ser concentrado nas 

pessoas, em um processo contínuo de melhoria das condições de vida das massas, não em 

instituições e tecnologia,  Saravia (1988, p.563) por sua vez, afirma que “se o 

desenvolvimento deve ser um processo integral e endógeno, baseado na cultura específica de 

cada povo,  é legítimo concluir que o processo de desenvolvimento de cada país é um 

fenômeno absolutamente específico e original‖. Para o autor, não faria sentido a distinção 
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entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. Segundo Saravia (1988) as idéias de 

desenvolvimento econômico e reforma administrativa representam o conteúdo teórico e 

prático dos governos, autodenominados ―desenvolvimentistas‖ na década de 50. 

Segundo Souza (2009) até mesmo Guerreiro Ramos acreditava que a compreensão do 

desenvolvimento estaria voltada para a ideia de progresso, em virtude de sua própria trajetória 

intelectual e profissional marcada pelo pensamento desenvolvimentista. Mesmo assim, o autor 

afirma que Guerreiro Ramos passaria a ter outras preocupações teóricas após sua saída do 

Brasil, em especial com os problemas oriundos de sua descrença com a sociedade industrial e 

com o mercado. 

A década de 80 é então marcada, segundo Khan (1988) por uma crise no campo do 

desenvolvimento. Mesmo assim, o autor também reforça que a época é marcada pelo foco na 

melhoria de condições de vida da população. Para o autor, o desenvolvimento só pode ser 

compreendido como ―um processo coletivo no qual as preocupações e interesses de toda a 

população são levados em conta‖ (KHAN, 1988, p. 40), os frutos devem ser equitativamente 

partilhados e a transformação é influenciada por condições sociais, políticas, econômicas e 

culturais favoráveis e deve ser entendido a partir das características de cada país.  Assim, 

Motta (1988) afirma que na década de 80 é formada uma disciplina de administração para o 

desenvolvimento. 

Segundo Fiori (2003) o Brasil enfrentava nos anos 80 uma conjuntura de crise e um 

horizonte de incertezas, cujo equacionamento passa por uma luta política, em que cada grupo 

de interesse contará com o recurso de poder no interior do Estado.  paradoxalmente no mesmo 

Estado que se pretendia desfazer. Para o autor, vivia-se no país um momento de reorganização 

das relações políticas e econômicas de dominação. Revisitando a sua obra nos anos 2000, 

Fiori (2003) comenta a novidade histórica da vitória de um partido de esquerda com um 

projeto popular e nacional de democratização do desenvolvimento. Para ele, a viabilidade 

dessa proposta dependeria da capacidade de mobilizar o povo e construir uma vontade 

nacional. 

Já na década de 90, Furtado (2007, p.33) afirma que ―a globalização em escala 

primária das atividades produtivas leva necessariamente a grande concentração de renda, 

contrapartida do processo de exclusão social‖. Assim, para o autor, os novos desafios seriam 

de caráter social e não econômico. Para Furtado (2007, p. 47) ―quando a capacidade criativa 

do homem se volta para a descoberta de suas potencialidades, e ele se empenha em enriquecer 

o universo que o gerou‖ se produz o desenvolvimento. Assim,  
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a ciência do desenvolvimento preocupa-se com dois processos de criatividade. O 

primeiro diz respeito à técnica, ao emprenho do homem de dotar-se de instrumentos, 

de aumentar sua capacidade de ação. O segundo refere-se ao significado de sua 

atividade, aos valores com que o homem enriquece seu patrimônio existencial (op. 

cit. p.47). 

 

Segundo Furtado (2007, p.49)  

o que se tem em vista é descobrir o caminho da criatividade com respeito aos fins, 

lançando mão dos recursos da tecnologia moderna, na medida em que isso é 

compatível com a preservação da autonomia na definição dos valores substantivos 

 

Para o autor, é possível resumir as tentativas de superação do subdesenvolvimento na 

segunda metade do século XX em três modelos: (a) Coletivização dos meios de produção; (b) 

prioridade à satisfação das necessidades básicas; (c) ganho de autonomia externa. Furtado 

(2007, p.54) estabelece algumas condições são necessárias para que um país periférico supere 

o subdesenvolvimento, dentre elas, cabe destacar aqui a última: “estruturas sociais que 

abram espaço à criatividade num amplo horizonte cultural e gerem forças preventivas e 

corretivas nos processos de excessiva concentração do poder”.  

Já segundo Esteva (2000) nos anos 90, foi gerado um novo ethos de desenvolvimento. 

No Sul, o “re-desenvolvimento”, exigiu a demolição do que sobrou do processo de ajuste dos 

anos 80, desocupando assim espaço para os resíduos do Norte e colonizando 

economicamente o setor informal, “o último ataque contra a resistência organização a 

desenvolvimento e à economia‖ (ESTEVA, 2000, p.72). Segundo o autor, essa perspectiva 

adotava a forma de desenvolvimento sustentado para ―nosso futuro comum‖, conforme as 

prescrições da Comissão Brundtland, agindo como estratégia para sustentar o 

desenvolvimento e não para o florescimento ou manutenção de uma vida natural e social 

variada. Esteva (2000) afirma que essa década gerou um novo exercício burocrático de 

organismos internacionais em prol do desenvolvimento, como os esforços das Nações Unidas, 

por exemplo. Para ele, para os marginalizados, o desligamento da lógica econômica do 

mercado tornou-se elemento essencial para sua sobrevivência. Já para Furtado (2000, p.15) 

“por trás do que chamamos de progresso técnico enfileiram-se complexas modificações 

sociais, cuja lógica devemos tentar compreender como passo preliminar em todo estudo do 

desenvolvimento”, e ainda, o ―estilo de vida criado pelo capitalismo industrial sempre será o 

privilégio de uma minoria” (FURTADO, 1996, p.89). 

 O subdesenvolvimento é então “uma conformação estrutural produzida pela forma 

como se propagou o progresso técnico” (FURTADO, 2007, p.62). Para Furtado (1996, p,89) 

“a idéia de desenvolvimento econômico é um simples mito. Graças a ela, tem sido possível 

desviar as atenções da tarefa básica de identificação das necessidades fundamentais da 
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coletividade e das possibilidades que abram ao homem o avanço da ciência”. Nesse sentido, 

Ramos (1988, p.552) afirma que “termos como “desenvolvido” e “subdesenvolvido”, ou 

“pioneiro” e “seguidor” podem ser considerados de sabor ideológico.  

Segundo o IPEA (2010b) a primeira década do século XXI evidenciou as fraquezas do 

modelo de desenvolvimento liberal em proporcionar prosperidade econômica e equalização 

social no Brasil e na América Latina. Assim, para o IPEA (2010b) o modelo foi perdendo 

legitimidade, contribuindo, a partir de 2002, para vitórias eleitorais de muitos governantes 

latino-americanos que adotaram, proposições de políticas do tipo nacional-popular ou 

neodesenvolvimentistas. Outro ponto levantado pelo IPEA (2010b) é que a crise internacional 

de 2008, originada nos Estados Unidos, provocou questionamentos sobre o tipo de 

governança global em curso, baseada nos moldes estadunidenses. 

Um dos caminhos para compreender essa questão é justamente analisar a perspectiva 

de desenvolvimento predominante nos dias atuais. Predomina uma concepção neoliberal de 

desenvolvimento. A análise da visão neoliberal de desenvolvimento exige uma reflexão 

inicial sobre o próprio conceito de liberalismo. Para Bobbio (2000), não há consenso quanto à 

definição de liberalismo: primeiro, em função de o conceito estar intimamente ligado à 

história da democracia; segundo, pelo fato do liberalismo se manifestar em diferentes países 

em tempo históricos diversos; e, terceiro, porque diante de diferentes países, com tradições 

culturais e estruturas de poder diversas, o liberalismo defrontou-se com problemas políticos 

específicos, cuja solução determinou seu conteúdo. Além disso, para o autor, há certa 

indefinição quanto aos referenciais históricos do termo, pois este pode, conforme o caso, 

indicar um movimento político, uma ideologia, uma estrutura institucional específica ou a 

reflexão política por ela estimulada para promover uma ordem política melhor, a ordem 

liberal. 

O conceito de liberalismo, na perspectiva de Friedman (1984), sofreu uma série de 

distorções ao longo do tempo. Segundo o autor, o liberalismo desenvolveu-se em fins do 

século XVIII e princípios do século XIX, como ―um movimento intelectual que enfatizava a 

liberdade como o objetivo último e o indivíduo como a entidade central da sociedade‖ 

(Ibidem, p.14). No âmbito interno, tal movimento apoiava a redução do papel do Estado nos 

assuntos econômicos e ampliação do papel do indivíduo. Externamente, defendia o mercado 

livre como um modo de unir as nações, pacífica e democraticamente. Na esfera política, 

preconizava o desenvolvimento do governo representativo e das instituições parlamentares, 

bem como a redução do poder arbitrário do Estado e a proteção das liberdades civis dos 

indivíduos (FRIEDMAN, 1984). 



 43 

Apesar disso, para Friedman (1984), a partir do fim do século XIX, especialmente, 

depois de 1930, nos EUA, o termo liberalismo passou a ser associado a pontos de vista bem 

diferentes, principalmente, em relação à política econômica. Para o autor, além da presença 

central do Estado para se alcançar os objetivos pretendidos, as palavras-chave seriam bem-

estar e igualdade, em vez de liberdade:  

O liberal do século XIX considerava a extensão da liberdade como o meio mais 

efetivo de promover o bem-estar e a igualdade; o liberal do século XX considerava o 

bem-estar e a igualdade ou como pré-requisitos ou como alternativas à liberdade. 

Em nome do bem-estar e da igualdade, o liberal do século XX acabou por favorecer 

o renascimento das mesmas políticas de intervenção estatal e paternalismo contra os 

quais tinha lutado o liberalismo clássico (FRIEDMAN, 1984, p. 14). 

 

Esse breve resgate das discussões sobre liberalismo evidencia que, somadas às 

contradições da definição de uma perspectiva neoliberal de desenvolvimento, estão as 

contradições em torno do próprio conceito de liberalismo. O ponto central é que a concepção 

de desenvolvimento de base liberal traz consigo, além das contradições enraizadas na sua 

fundamentação econômica, incongruências em torno da dificuldade de se compreender como 

as noções de bem-estar, de igualdade e de liberdade são vistas e concretizadas em diferentes 

contextos. 

A visão neoliberal de desenvolvimento se propõe, então, a operacionalizar o 

progresso, apoiada em seu alicerce econômico e orientada por uma lógica instrumental e 

mercadológica que tenta compatibilizar as noções de liberdade, de bem-estar e de igualdade. 

Assim, conforme Furtado (2000a) apresenta, a teoria do desenvolvimento, ―na forma como é 

concebida nos grandes centros universitário do mundo ocidental‖ (Ibidem, p.241), tem o 

objetivo limitado de mostrar a natureza das variáveis não-econômicas que determinam, em 

última instância, o crescimento da produção de uma economia
5
. Para o autor: 

 

Dada uma estrutura econômica, caberia reconstituir os seus processos fundamentais, 

de maneira que fosse possível identificar aquelas variáveis exógenas que respondem 

pelas variações do ritmo do crescimento e pela intensidade deste. Dentro dessa linha 

de pensamento têm sido construídos os múltiplos modelos de desenvolvimento que 

figuram da bibliografia corrente. (FURTADO, 2000a, p.241) 

 

A visão global de desenvolvimento seria caracterizada, então, segundo Furtado (2000), 

pela ideia de progresso, pela difusão social da racionalidade instrumental e pelo papel central 

da tecnologia na reprodução da sociedade capitalista. Nesse sentido, embora limitada pelo 

                                                 
5
 Resgate de Furtado (2000a) a idéias de economistas. 
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viés econômico, pelas contradições que envolvem seus conceitos fundamentais e por não 

considerar a dimensão histórica, a perspectiva neoliberal ainda é predominante em boa parte 

dos estudos acadêmicos e das iniciativas públicas de desenvolvimento. Essa definição porém 

não caberia ao contexto brasileiro. Tendo em vista que, segundo Furtado (1984, p.30):   

Cumpre-nos pensar em desenvolvimento a partir de uma visualização dos fins 

substantivos que desejamos alcançar, e não da lógica dos meios que nos é imposta 

do exterior. A superação do impasse estrutural que está no fundo de nossa crise 

somente será lograda se o desenvolvimento futuro conduzir a uma crescente 

homogeneização de nossa sociedade e abrir espaço à realização das potencialidades 

de nossa cultura. 

 

Nesse sentido, o desafio a ser enfrentado, segundo Colucci Filho (2003), é estabelecer 

um modelo de desenvolvimento social centrado nas pessoas, que guie a construção de uma 

cultura de cooperação e de solidariedade, com a finalidade de atender às necessidades 

imediatas dos mais afetados pelos problemas sociais da atualidade. Logo, caberia ao Estado o 

papel de agente promotor dessa mudança. 

Assim, para o IPEA (2010b), é extremamente oportuna a retomada da discussão sobre 

o papel do Estado, do planejamento e do desenvolvimento. Isso porque, segundo o IPEA 

(2010b) nas últimas duas décadas do século passado, os países da periferia capitalista, 

procuraram reestruturar-se por meio de programas de reformas ―orientadas para o mercado, 

tais como abertura comercial, privatização, austeridade fiscal, desregulamentação, e rigor na 

administração da política monetária. Para o IPEA (2010a, p. 17):  

A tarefa de construção de um projeto para o desenvolvimento de longo prazo, diante 

da qual o país mais uma vez se vê colocado, sempre teve foco em dois grandes 

temas: o crescimento econômico e a distribuição de renda. Os elementos políticos e 

institucionais que organizam as relações sociais e ajudam a promover um sentido 

comum de cidadania raramente tiveram espaço nessa agenda. A democracia, em 

particular, só pôde entrar em cena como possível resultante‖ do desenvolvimento, na 

ótica da teoria da modernização ou como um de seus ―pressupostos abstratos‖, na 

visão mais recente de que, com a consolidação de instituições democráticas, já não 

se pode mais pensar o desenvolvimento nos mesmos termos e condições do período 

autoritário. 

 

Uma das perspectivas predominante nos dias de hoje sobre o desenvolvimento é a de 

Sen. Para Sen (2000, p.17) que o ―desenvolvimento pode ser visto como um processo de 

expansão das liberdades”. Para o autor, a liberdade é central para o processo de 

desenvolvimento em virtude de sua razão avaliatória, já que é preciso avaliar se o progresso 

promoveu o aumento da liberdade das pessoas, e de sua razão da eficácia, isto é se há a livre 

condição de agente das pessoas. Além  disso, o autor apresenta  cinco tipos distintos de 

liberdades: liberdades políticas, facilidade econômicas, oportunidades sociais, garantias de 
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transparência e segurança protetora. Nesse sentido, o autor defende que essa perspectiva de 

economia e desenvolvimento voltados na liberdade seria orientada para uma visão de 

―agente‖ e não de ―paciente‖. Assim, Sen (2000, p.26) acredita que  

com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar seu 

próprio destino e ajudar uns aos outros. Não precisam ser vistos sobretudo como 

beneficiários passivos de engenhosos programas de desenvolvimento. Existe, de 

fato, uma sólida base racional para reconhecermos o papel positivo da condição de 

agente livre e sustentável. 

 

Para Sen (2000) é preciso desenvolver as capacidades humanas, pois essas possuem 

relevância direta para o bem-estar e a liberdade das pessoas e indireta para influenciar a 

mudança social e a produção econômica. 

Kliksberg (1998) também apresenta uma perspectiva de desenvolvimento social em 

torno da valorização do capital humano e do capital social, inclusive com a produção de 

vários documentos e livros para a UNESCO. O autor discute a necessidade de repensar o 

papel do Estado, deixando-se de lado a questão do tamanho, que além de atuar como 

facilitador e promotor do desenvolvimento social por meio da incorporação de técnicas 

modernizantes e da busca da eficiência em suas estruturas organizacionais. 

Sachs (2008) afirma que os autodenominados pós-modernos apresentam a proposta de 

renunciar ao conceito de desenvolvimento, em virtude de suas armadilhas ideológicas e das 

relações de dominação por ele geradas, em favor de um conceito de  pós-desenvolvimento, 

ainda não claramente operacionalizado ou definido por eles. Já os fundamentalistas de 

mercado, segundo o autor, consideram redundante o conceito de desenvolvimento, já que este 

seria resultado natural do crescimento econômico. Dessa forma, Sachs (2008) propõe, para 

enfrentar essas duas perspectivas problemáticas, uma reaproximação da ética, da economia e 

da política, resgatando assim as ideias de Sen (1987) e propondo uma noção de 

desenvolvimento que comporta as idéias da inclusão, da sustentabilidade e do 

empoderamento. 

Rahnema (2000) ao analisar o conceito de participação, apresenta algumas razões 

pelas quais governos e instituições ligadas ao desenvolvimento passaram a incorporam o 

termo: (a) já não se considera o conceito de participação como uma ameaça; (b) o termo 

tornou-se um slogan atrativo politicamente e economicamente; (c) a participação além de 

tornar os projetos eficazes, é uma nova fonte de investimento; (d) a participação é um 

excelente meio para atrair recursos; (e) uma noção mais ampla de participação poderia ajudar 

no envolvimento do setor privado nas ações de desenvolvimento. O autor reforça que o termo 

pode transformar-se em um mito ilusório ou em um meio de manipulação. 
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Para Rahnema (2000, p.204-205)  

a economização da vida, com todas suas implicações (culturais, políticas e sociais), 

submete todos os que dela participam, no mundo inteiro, a processos muitas vezes 

invisíveis e estruturais de um tipo de manipulação que gera dependência. Uma 

manipulação que, sutilmente, leva as pessoas a acreditarem que seus preconceitos, 

seus condicionamentos e sua falta de liberdade interior, são, na verdade expressões 

não só de sua liberdade atual, mas até mesmo de uma liberdade ainda maior que irão 

obter. 

 

A magnitude e a complexidade dos problemas sociais brasileiros são temas que, 

segundo Tenório e Rozenberg (1997) desafiam a capacidade de resolução da administração 

pública. Isso porque a intensificação do processo de desvalorização social impõe ao Estado a 

adoção conjunta de soluções emergenciais que amenizem os problemas já existentes, bem 

como de soluções sólidas e duradouras comprometidas com a transformação definitiva de um 

quadro marcado pela crescente pauperização e agravamento da exclusão social. Tal contexto 

evidencia a necessidade de mecanismos de gestão que ultrapassem práticas meramente 

assistencialistas e de que se passe a discutir o papel da sociedade na transformação da 

realidade social brasileira.  

Merece destaque o fato de que Furtado (1974) analisa o Brasil a partir do Estado, 

apresentando suas ideias através de uma análise histórica, econômica e política do país. O 

autor discute o país tomando por base um contexto centro-periferia, onde o desenvolvimento é 

pensado pelo centro e replicado pela periferia, sem a devida apropriação do global pelo local, 

o que reforça as estruturas de dominação presentes na sociedade. Na perspectiva do autor, 

caberia então ao Estado repensar o desenvolvimento brasileiro, tendo por fundamento a 

articulação global-local e a apropriação das ideias e modelos do centro pelo contexto 

brasileiro. 

O desenvolvimento, quando entendido apenas da perspectiva do centro ou global, 

serve apenas para mobilizar os povos da periferia e levá-los a aceitar enormes sacrifícios, para 

legitimar a destruição de formas de cultura, para explicar e fazer compreender a necessidade 

de destruir o meio físico e para justificar novas formas de dependência que reforçam o caráter 

predatório do sistema produtivo. Nesse sentido, Furtado (1961) salienta que o 

desenvolvimento econômico é um mito que promete aos povos pobres da periferia o alcance 

do desenvolvimento dos povos do centro. Isso seria irrealizável, dado o fato de que é 

justamente a dependência e a dominação centro-periferia que sustenta tais processos de 

desigualdade. 

Em síntese, Furtado (1961) acredita que o subdesenvolvimento é um processo 

histórico autônomo que não constitui uma etapa necessária na formação das economias 
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capitalistas, apesar de diversos países permanecem nessa etapa. O desenvolvimento do século 

XX acabou então provocando a ampliação progressiva da distância entre as regiões ricas e os 

países subdesenvolvidos, distância essa mantida e agravada pelas relações de dominação e de 

dependência entre povos. Ainda segundo Furtado (1961), para superar essa situação é 

fundamental que haja uma tomada de consciência da dimensão política da situação de 

subdesenvolvimento por parte dos países pobres, com a formação de centros nacionais de 

decisão válidos, não com a negação do global, mas com a apropriação deste para o local, com 

a apropriação deste pelo local, com o intuito de construir um projeto de sociedade para o 

Brasil. 

Percebe-se assim que Furtado (1961) fundamenta sua análise do desenvolvimento na 

importante apropriação do global para o contexto local apropriação do global pelo contexto 

local como caminho para superar a dominação centro-periferia. Porém, talvez um ponto que 

mereça ser melhor entendido é o fato de que o Estado tem papel central como agente e 

construtor de um novo projeto de nação para o Brasil. Talvez, esse processo possa também ser 

protagonizado mais pela sociedade e de forma autônoma. Para isso é necessário, no entanto, 

que se amplie a análise do desenvolvimento de uma dimensão puramente econômica para uma 

dimensão cultural. 

Nesse sentido, é importante resgatar a perspectiva de Furtado (1984) quando este diz 

que o desenvolvimento exige uma reflexão prévia sobre a cultura brasileira. As lideranças 

políticas, nessa perspectiva, primeiro de tudo, devem reencontrar-se com os valores presentes 

em nossa cultura, os quais se encontram na massa da população. O desenvolvimento deve, 

segundo o autor, alimentar-se da criatividade do povo que, nesse caso, teria seus desejos mais 

legítimos satisfeitos.  

Segundo Dupas (2006, p. 290) o progresso traz consigo a exclusão, a concentração de 

renda e o subdesenvolvimento. Para ele o progresso,  

como é caracterizado nos discursos hegemônicos de parte dominante das elites, não é 

muito mais que um mito renovado por um aparato ideológico interessado em nos 

convencer que a história tem um destino certo – e glorioso-  que dependeria mais da 

omissão embevecida das multidões do que as sua vigorosa ação e da crítica de seus 

intelectuais. 

 

Da mesma forma, para Santos (2008), ao discutir pensar sobre os problemas da 

globalização, afirmava que a mudança histórica viria de um movimento de baixo para cima, 

tendo como atores principais os países subdesenvolvidos e não os países ricos; os deserdados 

e pobres e não os opulentos e outras classes obesas; o indivíduo liberado participe das novas 

massas e não o homem acorrentado; o pensamento livre e não o discurso único. 
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Na mesma direção Sodre (2010b) defende que a palavra progresso está hoje em desuso 

e sua substituição pelo termo desenvolvimento teria colocado novamente o problema de sua 

conceituação em voga. O autor afirma que “desenvolvimento que não tenha como base as 

necessidades do povo brasileiro não nos serve” (op. cit. p. 94). Sodre (2010b) afirma que 

conceitos, como subdesenvolvimento, atraso e dependência, mais escondem do que revelam a 

verdade da exploração, já que se distribuem em um arsenal de conceitos e de disfarces que 

escondem a história e se configuram como uma ideologia. Nessa linha, Cevallos (2005) 

resgata Arturo Escobar (1995) para definir desenvolvimento como um discurso, como um 

conjunto de ideas e práticas de um grupo específico, utilizado como forma de legitimação.  

Para Sodre (2010b), o último produto ideológico trabalhado e difundido é o de 

globalização e no seu interior a ideia de neoliberalismo, no qual o grande inimigo do 

progresso, ou do desenvolvimento seria o Estado. Para o autor, as mudanças propostas  como 

sendo progressistas, propiciadoras do desenvolvimento, pelo neoliberalismo, contribuem sim, 

no caso brasileiro, para reforçar as desigualdades histórias e o quadro de uma sociedade 

injusta. A chamada globalização, dogma em que se apóia o neoliberalismo desenfreado da 

atualidade é uma ideologia de submissão, de desconhecimento do que existe de nacional, de 

brasileiro, de popular. Assim, segundo Sodre (2010b, p. 110):  

As relações do Estado com a sociedade e as relações do Estado com o indivíduo são 

propositadamente esquecidas, dadas como inexistentes ou aceitas como constantes e 

imutáveis, quando são, na realidade, relações complexas, historicamente 

condicionadas. São, principal e essencialmente, relações de natureza política. O 

Estado não é um ente abstrato, neutro, acima das classes e dos indivíduos. O Estado 

nasceu, precisamente, do processo de desenvolvimento social quando apareceram as 

classes. Não há Estado neutro. É uma entidade política, sujeita ao jogo político, 

inclusive, para chegar aos detalhes, ao jogo eleitoral. 

 

Nesse sentido, segundo Demo (2009 p.16)  

Ao lado das carências materiais, temos a precariedade da cidadania. Uma falta, não de 

quantidade, mas de qualidade. Uma não é maior ou pior que à outra. Ao mesmo 

tempo, permite colocar uma percepção essencial da pobreza, como repressão, e não 

apenas como carência. O cerne da pobreza não está em ter simplesmente, mas em ser 

coibido de ter e de ser. Por isso pobreza é injustiça, e esta consciência é decisiva para 

seu enfrentamento. 

 

Assim, de acordo com Demo (2009, p. 23 ) “por estas e outras razões, a redução das 

desigualdades só pode ser fruto de um processo árduo de participação, que é conquista, em 

seu legítimo sentido de defesa de interesses contra interesses adversos.” Para o autor (2009, 

p. 52), o projeto de cidadania tem os seguintes componentes: 

 

a) a noção de formação, não de adestramento, pois parte da potencialidade do 

educando, assumindo-o como interessado primeiro do processo; 
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b) a noção de participação, de autopromoção, de autodefinição, ou seja, o conteúdo 

central da política social, entendida como realização da sociedade 

participativamente desejada; 

c) a noção de sujeito social, não de objeto, de paciente, de cliente, de elemento; 

d) a noção de direito e deveres, sobretudo os fundamentais, tais como os direitos 

humanos, os deveres humanos, os deveres de cidadão, o direito à satisfação das 

necessidades básicas, o direito à educação, etc; 

e) a noção de democracia, como forma de organização sócio-econômica e política 

mais capaz de garantir a participação como processo de conquista; 

f) a noção de liberdade, igualdade, comunidade, que leva à formação de ideologias 

comprometidas com processos de redução da desigualdade social e regional, 

com o desenvolvimento, a qualidade de vida e o bem-estar culturalmente 

definidos, com a satisfação das necessidades básicas e a garantia dos direitos 

fundamentais, inclusive justiça e segurança pública; 

g) a noção de acesso à informação e ao saber, como instrumentos de crescimento 

da economia e da sociedade, bem como de participação política; 

h) a noção de acesso a habilidades capazes de potenciar a criatividade do trabalho, 

visto aqui como componente cultural, mais do que como simples elemento 

produtivo. 

 

 

Para Santillan-Güemes (2003) é necessário compreender o lugar da cultura em 

uma sociedade, já que não há nenhuma forma de desenvolvimento que não seja, 

nomeadamente cultural. De qualquer forma, o autor afirma que a cultura não pode 

nunca ser uma mera ferramenta para o desenvolvimento. 

D’Orville (2010) resgata a Nobel nigeriano Wole Soyinka, estabelecendo que a 

cultura é uma matriz de infinitas possibilidades e escolhas, da qual é possível 

extrair argumentos e estratégias tanto para o enobrecimento quanto  para a degradação  da 

nossa espécie, tanto para a sua libertação quanto para a sua escravização, tanto  para o 

reforço do seu potencial produtivo quanto para a sua supressão. Para o autor, a cultura é 

assim um componente essencial do desenvolvimento humano, sendo fonte de inovação, 

identidade e criatividade de indivíduos e comunidades, além de instrumento de reconciliação 

e coesão social.  D’Orville (2010)  defende que a cultura, além de possuir  um 

valor intrínseco para o crescimento econômico,  é um trunfo central para reduzir a 

pobreza e alcançar o desenvolvimento sustentável. 

Também Santos (2008, p. 120) afirma que é  

no caldo de cultura que numerosas frações da sociedade passam da situação anterior 

de conformidade associada ao conformismo  a uma etapa superior da produção da 

consciência, [...] a descoberta pelos homens da verdadeira razão [...] nos espaços 

sociais, econômicos e geográficos também não conformes à racionalidade 

dominante. 

   

Nesse sentido, Hermet (2002) em obra publicada com o apoio do BID, reforça que a 

íntima ligação entre cultura e desenvolvimento. O autor constrói sua argumentação tendo 

como fio condutor as idéias de participação e capital social, além de uma perspectiva de 

cultura em constante evolução dos sentimentos e maneiras de perceber as coisas que 
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caracterizam todas as comunidades e de desenvolvimento como o processo de mudança pelo 

qual uma coletividade tem um bem-estar maior. 

Segundo Furtado (2000, p. 7) ―a ideia de desenvolvimento está no centro da visão do 

mundo que prevalece em nossa época. Nela se funda o processo de invenção cultural que 

permite ver o homem como agente transformador do mundo‖. 

Rodríguez (2009) reforça que na perspectiva de Celso Furtado, é na cultura material 

que tendem a surgir tensões que alimentam os conflitos sociais e na cultura imaterial é que 

vão se conformando idéias e valores  pelo quais os indivíduos tem uma visão de si e de seu 

entorno, por meio da qual percebem essa conflituosidade. Assim, para o autor, Celso Furtado 

apresenta um sistema global da cultura, com três âmbitos principais: ―o da cultura material, 

que corresponde no essencial ao progresso técnico e à acumulação, o concernente às relações 

sociopolíticas e às idéias e valores que as fundamentam, e o conformado pelos restantes 

componentes da cultura não-material, chamados com brevidade de ―âmbito cultural‖. O autor 

afirma que o desenvolvimento do âmbito não-material, principalmente em seu conteúdo ético, 

poderia contribuir para o fortalecimento da identidade cultural, induzindo talvez  a um 

despertar conjunto. 

Segundo Furtado (2007, p.70)  

Se a política de desenvolvimento objetiva enriquecer a vida dos homens, seu ponto 

de partida terá que ser a percepção dos fins, dos objetivos que se propõem alcançar 

os indivíduos e a comunidade. Portanto a dimensão cultural dessa política deverá 

prevalecer sobre todas as demais. 

 

Segundo Saravia (1988, p. 562) fala-se ―dos aspectos culturais do desenvolvimento, 

adicionando-os aos aspectos sociais, políticos, econômicos, institucionais, educacionais, etc‖. 

Para o autor, mesmo se entendemos a cultura como a base em que se fundamenta toda a vida 

de um povo, o cultural não é um aspecto a mais, mas antes algo que permeia, e condiciona 

todas as outras dimensões do desenvolvimento. Sua compreensão e consideração é o que 

permite viabilizarem técnicas e métodos que tornem possível o progresso em todas as áreas da 

atividade humana. 

Para Olmos (2008), cultura e desenvolvimento são dois termos que, ao longo dos anos, 

tem adquirido diferentes significados e que, tem um papel preponderante nas  agendas 

políticas dos Estados Nação  e nos programas dos organismos internacionais como UNESCO, 

BID, Banco Mundial. 

Radcliffe (2006a) afirma que apesar da amplitude do campo do desenvolvimento, não 

há dúvida de que a cultura ocupa papel central. Para o autor, a emergência da cultura no 

centro dos debates de desenvolvimento ocorre desde o final dos anos 1990 em virtude de 
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iniciativas de organismos internacionais e agências multilaterais. Radcliffe (2006a) afirma que 

trazer a cultura para desenvolvimento, exige um repensar dos objetivos de desenvolvimento e 

seu tratamento do complexo conceito de cultura. 

Radcliffe (2006a) aponta que para explicar o desenvolvimento da noção de ―Cultural 

turn‖ e a recente proeminência da cultura como um conceito-chave para o pensamento sobre 

desenvolvimento algumas razões – originadas a partir de um conjunto de diferentes 

perspectivas políticas, analítica, ou ideológica - são centrais: (a)  a falta de paradigmas de 

desenvolvimento; (b) percepções de ameaças da globalização à diversidade cultural; (c) 

ativismo social em torno da diferença (gênero, etnia, anti-racismo); (d) as histórias de sucesso 

de desenvolvimento no Leste Asiático; e, (e) a necessidade de coesão social.   

Assim, para Radcliffe (2006a) o termo cultura não tem significado universal ou 

acordado. O autor afirma que a instrumentalização da cultura existe em uma economia 

impugnada pelo cultural no qual os diversos atores estão tentando refazer as bases de sustento, 

de política e de expressão. Neste contexto, segundo Radcliffe (2006a) a cultura e o 

desenvolvimento refere-se ao fato de que a cultura não é primordial, mas é retrabalhada e 

reproduzida ao redor e através do desenvolvimento, assim como o desenvolvimento é 

incorporado em no imaginário e nas relações sociais.   

Para Cevallos (2005), tanto o PNUD (Informes sobre Desarrollo Humano de 1990) 

como a UNESCO (Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales  de1982) vem trabalhando 

com o tema. Outros esforços da Unesco podem ser verificados, segundo o autor em:   Nossa 

Diversidade Cultural de 1995, a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural de 2003 e 

o Informe sobre Desenvolvimento Humano de 2004. Essas perspectivas seguem a abordagem 

de Amartya Sen.  

Reis (2009) aponta que dentre as várias definições possíveis de desenvolvimento, uma 

das mais professadas foi cunhada pelo economista indiano Amartya Sen, com a noção de que 

desenvolvimento requer a expansão das liberdades de escolha e a capacidade de refletir a 

respeito do que se quer escolher, refletindo-se assim na política, no consumo  e na esfera 

cultural.  

Problematizando o contexto brasileiro, Reis (2009) questiona como é possível  falar de 

desenvolvimento cultural, com tantos gargalos na cadeia econômica da cultura e como é 

possível defender a liberdade d escolhas, diante de concentração da circulação de bens e 

serviços culturais, de um peso mediático excessivo, da falta de acesso pela simples 

inexistência de equipamentos culturais básicos  na maioria   dos municípios brasileiros. Para a 

autora, a economia da cultura justamente se dedica em fortalecer a liberdade de escolhas das 
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pessoas que atuam na esfera cultural e em concretizar o potencial econômico da produção 

cultural. 

Para Rocha (2009), é preciso reconhecer os esforços do Ministério da Cultura – MINC 

- em colocar a atividade cultural no centro dos debates sobre a construção de um novo modelo 

de desenvolvimento para o Brasil. Segundo o autor, esse desenvolvimento implica, 

essencialmente, em reconhecer que as cadeias produtivas da cultura estão produzindo novas 

relações de trabalho, geradas pela especificidade das atividades que dela fazem parte, bem 

como da sazonalidade do engajamento produtivo e pela apropriação das linguagens artísticas 

como ferramenta educativa e de intervenção social.   

Lins (2009) afirma que nos últimos 40 anos, as transformações da sociedade 

associadas ao surgimento de novas infraestruturas e tecnologias dos meios de comunicação 

alteraram os processos de criação, produção, distribuição e consumo de bens e serviços 

culturais mundiais e, hoje, refletem processos de convergência entre as diferentes mídias, 

especialmente em relação aos bens e serviços digitais. Para a autora, com este movimento, 

surgem novas relações entre a cultura e o desenvolvimento a questão cultural passa a ter 

transcendência econômica e social e uma nova prioridade dentro das políticas públicas. Nesse 

processo, segundo Lins (2009) de ganhar papel de destaque, a cultura passa a ser vista como 

objeto de estudos sistemáticos.  

Sodré (2010a) resgata a obra de Nelson Werneck Sodré, para discutir o entrelaçamento 

entre desenvolvimento e luta pela cultura nacional. Para a autora, Werneck Sodré levava em 

conta que o nacionalismo de não se opunha à mundialização. Além disso, Sodré (2010a) 

afirma que para o autor na medida em que o Brasil se industrializa ocorriam grandes 

transformações na sociedade brasileira e se desenvolviam os vários campos da atividade 

cultural em relação à melhoria da formação intelectual no campo da economia, da política e 

das artes, acompanhando a ampliação das bases democráticas da vida política brasileira. Em 

síntese, a visão de Werneck Sodré do desenvolvimento se enraíza, portanto, não só em sua 

luta política pela transformação do Brasil e em sua luta pela cultura nacional, mas se 

entrelaça, também, à sua luta pela democracia (Sodré, 2010a).  

Já Furtado (1974) reapresenta uma série de questões em torno do desenvolvimento, 

entre elas, os desdobramentos culturais da tentativa convencional adotada pelos países para a 

superação do subdesenvolvimento. Para o autor, a dependência cultural é a base do processo 

de reprodução das estruturas sociais dos países centrais pelos países periféricos. Ao analisar o 

Brasil, Furtado (1974) reforça a importância de um melhor entendimento sobre o contexto 

brasileiro, suas limitações e possibilidades para que se busque o desenvolvimento. 
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Na perspectiva de Furtado (1984), a industrialização tardia e o desenvolvimento 

imitativo ocorridos no Brasil conduziram nossa sociedade ao elitismo e à opressão social. O 

autoritarismo político, segundo ele, neutralizou todas as formas de resistência por parte dos 

excluídos e, juntamente com o processo do endividamento externo, conduziu o país a uma 

situação de dependência sem precedentes. Tal dependência não seria apenas econômica, mas 

também cultural. 

Furtado (1984) diz que o desenvolvimento exige uma reflexão prévia sobre a cultura 

brasileira. Para o autor, as lideranças políticas, primeiro de tudo, devem reencontrar-se com os 

valores presentes em nossa cultura, os quais estão na massa da população. Nessa linha, o 

desenvolvimento deve alimentar-se da criatividade do povo que, nesse caso, teria seus desejos 

mais legítimos satisfeitos. Dessa maneira, embora Furtado (2007) entendesse a cultura como 

um processo acumulativo e, de certa forma, como um sistema, suas idéias são um ponto de 

partida para compreender a relação entre cultura e desenvolvimento no contexto brasileiro, 

uma vez que o autor (1984) afirma que uma política cultural deve ter como objetivo a 

liberação das forças criativas da sociedade. Assim, a remoção dos instrumentos que são um 

obstáculo à atividade criativa deve ser feita, segundo ele, por todas as instituições que se 

dizem guardiãs da herança cultural, constituindo-se assim a base para o desenvolvimento. 

Antes de compreender a mediação organizacional é necessário analisar como os 

conceitos de cultura e de desenvolvimento vêm sendo articulados. Segundo Ortiz (2008), não 

há uma relação de necessidade entre os conceitos, sendo necessário, inclusive, ressaltar o 

hiato existente entre essas perspectivas. Para o autor, nos documentos sobre cultura e 

desenvolvimento é nítido o mal-estar dos autores, que  

se queixam de que os bens culturais não são priorizados pelo pensamento 

econômico, que nas políticas governamentais ―a cultura é deixada de lado‖, 

perguntam-se ainda ―o que fazer com a cultura?‖ e reiteradamente apontam para o 

fato dela ser mais ampla do que a simples ideia de arte.  

 

Para Ortiz (2008), há sempre algo de incompleto em suas análises, já que  

 

os estudos sobre a importância econômica das ―indústrias criativas‖ são recentes; 

nas plataformas dos partidos políticos as propostas culturais são secundárias; no 

debate sobre os destinos dos países emergentes predomina o elemento econômico, 

sendo o cultural apenas episódico; o surgimento do planejamento cultural é tardio 

em relação à administração pública ou empresarial.  

 

Ortiz (2008) analisa essa problemática definindo a esfera da cultura como um domínio 

dos símbolos, constitutiva da sociedade e que caracteriza um registro de compreensão muito 
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diferente da ideia de ―política cultural‖. Segundo o autor, a noção de política, ao ser adotada, 

marca a discussão com outros indicadores: um deles está vinculado justamente à ideia de 

racionalidade. Supõe-se, para Ortiz (2008), ―a existência de uma esfera denominada cultura, e 

um ato cognitivo capaz de separá-la de suas outras conotações‖, sendo possível, em seguida, 

―propor uma ação determinada em relação a este universo previamente delimitado‖. 

Para Ortiz (2008), contrariamente à perspectiva da cultura, a noção de 

desenvolvimento pertence ao domínio da racionalidade, pois implica uma dimensão da 

sociedade na qual é possível a atuação. Assim, para o autor, ela não é, em sua essência, 

segundo o autor, constitutiva da sociedade. Apesar disso, este esclarece que, mesmo o 

desenvolvimento não sendo uma dimensão originalmente constitutiva da sociedade, é 

intrínseco às sociedades modernas. Para Ortiz (2008), o vínculo entre cultura e 

desenvolvimento, embora não seja necessário, é decisivo, uma vez que permite trabalhar 

diversos temas relacionados com a melhoria das condições de vida da sociedade. 

Ao trazer o debate sobre a relação entre cultura e desenvolvimento para o contexto 

brasileiro é necessário saber a partir de qual realidade parte essa discussão. Tendo em vista o 

processo de globalização e as mudanças no capitalismo que influenciaram os caminhos da 

sociedade brasileira em conjunto com as mudanças internas ocorridas no país a partir dos anos 

1980, chega-se a um contexto de graves desigualdades sociais. Não apenas de desigualdades, 

mas também de enfraquecimento do Estado e predomínio de uma lógica instrumental e 

mercadológica que, de alguma maneira, parece estar impossibilitando uma visão crítica por 

parte da sociedade, a qual acaba enfraquecida em suas possibilidades de articulação. Vive-se 

assim uma realidade em que, apesar da importância da ação do Estado na formulação e na 

implementação de políticas públicas, há uma visível dependência e subordinação a 

imposições externas. 

A perspectiva de Ortiz (2008) é interessante para analisar um primeiro aspecto dessa 

questão, já que para ele a articulação entre os conceitos de cultura e de desenvolvimento, além 

de complexa, pode encobrir realidades distintas e, às vezes, excludentes. Parece existir uma 

harmonia indiscutível entre seus objetivos, como se não houvesse um quadro de disputas pelo 

―monopólio da definição‖ (expressão de Weber apropriada pelo autor citado) que varia em 

função dos participantes dessas análises, de suas ideologias, de atores envolvidos, de suas 

relações e do contexto do qual fazem parte.  

Diversas são as razões que declaradamente afirmam que a cultura é fundamental para 

o desenvolvimento. Faria (2000) apresenta que o debate público sobre o desenvolvimento tem 

levado a se compreender a cultura como componente da qualidade de vida e cenário 
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fundamental onde o próprio desenvolvimento acontece. Segundo Calabre (2007, p. 106) ―a 

cultura é fator de desenvolvimento‖. Nesse sentido, segundo a autora, o Estado não de ser um 

produtor de cultura, mas deve, por meio de suas políticas, garantir plenas condições para seu 

desenvolvimento e democratizar sua produção, distribuição e consumo.  

Sobre a ideia de democratização e, principalmente do papel da sociedade nesse 

processo, Demo (2009, p.55) afirma que: 

também pode parecer estranho colocar a cultura como instrumento de participação. 

Isto se deve ao fato de que há maneiras diferentes de interpretar o fenômeno, 

predominando perspectivas na direção elitista, num grau menor, populistas. [...] 

Cultura, ao contrário de civilização, refere-se principalmente ao nível da criação de 

símbolos e valores, que caracterizam o modo de ser de uma sociedade, de uma era, 

ou de uma determinada história. [...] Ademais, cultura significa produto tipicamente 

humano e social, no sentido da ativação das potencialidades e da criatividade de 

cada sociedade, com relação ao desenvolvimento de si mesma e ao relacionamento 

com o ambiente. É marca do homem sobre a terra, principalmente na região 

simbólica, como capacidade de interagir com as circunstâncias externas dadas. 

 

Assim, esclarece Demo (2009, p.56): 

Cometemos com freqüência o erro de confundir diferenças culturais com falta de 

cultura, como se fosse possível a um grupo humano sobreviver na história sem um 

mínimo de criatividade. [...] Assim, em culturas diferentes existem também 

criatividade e potencialidade, que nem sempre precisam ser menores do que as 

encontradas na cultura dominante. O problema real, todavia, está em que nossa 

cultura é dominante, ou seja, impõe-se às outras, as descaracteriza, desfigura e 

deturpa. Sua riqueza é destruída em nome de uma superioridade que somente existe 

nas condições de dominação, não nas condições subalternas de potencialidade e de 

criatividade. [...] Uma vez reconhecida a razão de ser das culturas diferentes, é fácil 

chegar ao conceito procurado de cultura como processo de identificação 

comunitária. Tomando como referência a comunidade, pode-se afirmar que é 

condição básica para um grupo social sentir-se comunidade possuir lastro cultural 

próprio cristaliza a história da comunidade, os valores e símbolos cultivados, os 

modos de ser e de fazer, bem como os modos de produzir. Por mais pobre que seja, 

não há comunidade que não tenha traços característicos produzidos na criatividade 

histórica e gerados no contexto de suas potencialidades concretas. 

 

Conforme explica Demo (2009):  

Quando falamos em desenvolvimento de comunidade, pensamos na possibilidade de 

organizar grupos sociais, relativamente homogêneos, sobretudo em sentido cultural, 

motivando neles a consciência de seus problemas históricos, procurando recompor 

sua caracterização cultural para reforçar a identidade, mobilizando para sua co-

gestão, pelo menos (DEMO, 2009, p. 87). 

 

Dessa forma, cultura, hoje, é um segmento cada vez mais importante para o 

desenvolvimento integrado das sociedades e para o crescimento econômico, propriamente 

dito, comparecendo nesse novo cenário tanto como importante segmento produtor e 

empregador nas áreas de bens e serviços, quanto como setor capaz de qualificar a nova mão 

de obra requerida pelo setor (BALABAN, 1998). Percebe-se, então, que hoje a cultura é, não 

apenas, cada vez mais permeada por um conceito de produto, mas também que está sendo 
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considerada um mercado em expansão, do qual surgirão novas formas de comércio e de 

emprego. 

 Segundo Faria (2009, p.96) a  

construção da cidadania cultural no Brasil ganha centralidade nos últimos anos: 

grupos culturais e de expressão artística multiplicam-se, com a participação dos 

jovens, em grande parte sem o apoio do Estado, de redes culturais, Pontos de 

Cultura, cursos de capacitação de agentes culturais, debate público, participação dos 

diversos segmentos artísticos e culturais na decisão sobre o fazer cultural. No Brasil 

de hoje, além de espaços de decisão compartilhada entre poder público e sociedade, 

existem organismos e fóruns que se multiplicam pelos municípios: os Conselhos 

Municipais de Cultura e as conferências de cultura. [...] A construção de uma 

política pública de cultura passa necessariamente pela participação da sociedade no 

fazer e no processo decisório da cultura. Embora os conselhos sejam instrumentos 

limitados à sua existência, pode ser considerada indicador de uma governabilidade 

democrática no campo cultural; pode também estimular o debate público e a 

democratização da cultura nas cidades. 

 

Segundo Faria (2009, p.98), ―aqui entendemos participação em sua acepção mais 

larga: desde os diálogos grupais no território e seus encontros interculturais até a incidência 

sobre fazeres culturais locais e nas formas institucionais que assume a participação. Mais: a 

desobediência dos movimentos culturais que contestam, reivindicam e atualizam o debate 

transgride simbolicamente, é vital para a qualificação da democracia‖. 

Para diversos autores, a cultura também é vista como ferramenta para amenizar 

problemas sociais e econômicos. Assim, ligações entre cultura e cidadania e entre cultura e 

desenvolvimento são temas constantes nas discussões acadêmicas. Para Moreira (2000), a 

ação cultural contribui para a superação das desigualdades sociais, para o fomento e a criação 

e manutenção dos espaços públicos (ou privados), na forma do desenvolvimento econômico e 

na geração de renda, fatores importantíssimos para a formulação de uma política cultural 

alternativa. Já Faria (2000, p.13) trata da relação com a cidadania, enfatizando que ―o 

desenvolvimento cultural só seria possível com o viver integral da cidadania cultural‖. O 

autor descreve alguns itens que compõem a cidadania cultural: direito de pertencer, direito de 

criar, direito de fruir a cultura, participar nos processos culturais e participar das decisões de 

política cultural. Além disso, diz que a questão das identidades, da participação, da expansão 

dos lugares públicos, da ocupação cultural da cidade e a questão da mídia seriam alguns dos 

desafios para integrar definitivamente as políticas sociais. 

Em sentido semelhante, Ferron (2000) acrescenta que a cultura será melhor valorizada, 

melhor avaliada e receberá maiores recursos quando for gerida de maneira a agregar valor à 

vida, agregar conhecimentos e conduzir a formação de um novo cidadão, mais apto e disposto 

a enfrentar desafios. Atualmente, para o autor, a discussão do direito à cultura está superada, a 
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questão que se coloca é a condição do sujeito ao acesso e à fruição cultural, nesse sentido, o 

pleno acesso seria uma condição que o Estado deveria garantir, pois a segregação cultural é 

mais avassaladora do que a marginalidade econômica ou o confinamento étnico.  

O que parece é que argumentos como o de Faria (2000), de que a cultura seria um 

componente da qualidade de vida do indivíduo e cenário fundamental para o 

desenvolvimento, são vistos na prática de forma diferente. Apesar de haver no campo alguns 

discursos ligando a cultura ao desenvolvimento, estes parecem ser compreensões restritas da 

cultura, entendendo-a apenas do ponto de vista econômico; seja como geradora de emprego e 

renda por parte do mercado, conforme defendido por Balaban (1998); seja como promotora de 

inclusão social por parte do Estado, conforme afirma Moreira (2000). Tanto a perspectiva de 

Balaban (1998) quanto à de Moreira (2000) parecem não refletir a realidade presente no 

campo da cultura.  

Parece que o enfoque dado às discussões a respeito das desigualdades sociais e 

também culturais não tem o mesmo destaque daquele dispensado às relações de consumo dos 

chamados ―produtos culturais‖. A partir dessa abordagem podem surgir duas suposições. A 

primeira consiste no fato de que a reprodução da perspectiva de cultura como mercadoria teria 

a capacidade de impor uma cultura homogênea, ao menos, àquelas regiões ou classes sociais 

onde já existe uma sociedade de consumo consolidada. A segunda, de que poderia estar sendo 

utilizado um discurso ilusório de diversidade cultural, visando mascarar a definição por parte 

do mercado  pela apropriação e transformação de determinadas manifestações culturais em 

produtos  do que seria a cultura brasileira. 

A partir do pensamento furtadiano, é possível que o caminho para pensar o 

desenvolvimento no Brasil consista justamente na articulação local-global-local e na 

compreensão do papel da cultura na sociedade brasileira como agente de transformação. 

Apropriar o global para o contexto brasileiro pressupõe repensar teorias e práticas que 

precisam ser [re]construídas pela academia, pelo Estado e pela sociedade, com o intuito de se 

instituir o local como espaço de intervenção pública. Caberia, além disso, pensar o 

desenvolvimento em conjunto com a questão da cultural no Brasil, de forma a superar 

dicotomias e desigualdades que vêm sendo replicadas ao longo do tempo.  

Logo, pensar o desenvolvimento sem considerar o processo cultural característico do 

contexto brasileiro não colabora para a superação das dificuldades nacionais. Pensar um 

projeto de desenvolvimento para o Brasil implica  por meio de um repensar do processo 

cultural brasileiro  permitir a participação popular, o controle social sobre o Estado, além de 
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mudanças estruturais que possibilitem tanto ao Estado quanto à sociedade se constituírem 

como agentes de transformação. 

 

 

1.2  O campo da cultura e a centralidade das políticas culturais 

 

Esse campo da cultura, isto é, a concretização da cultura abstrata em manifestações 

concreta de seus elementos, é composto por organizações. De acordo com Marques (1995), as 

atividades culturais nas sociedades contemporâneas adquiriram um espaço político próprio, 

exigindo que determinadas estruturas administrativas fossem criadas. Nesse sentido, para 

Marques (1995), a organização institucional da cultura muda, com maior ou menor 

significado, de país para país, refletindo não só as diferentes contradições administrativas, 

como diferentes realidades no que diz respeito ao papel do Estado e à autonomia e à 

participação da sociedade civil.  

Machado-da-Silva et al (2010, p.111) trabalham a ideia de  

reposicionar a noção de campo nos estudos organizacionais e evitar que se recaia em 

imprudências epistemológicas e teóricas favorecedoras: (i) da ontologização do 

campo, enquanto realidade de fato e completa (realismo radical); (ii) da reificação, 

atribuindo ao campo uma existência independente; (iii) do voluntarismo, supondo 

que o campo é produto exclusivo da ação humana; (iv) do funcionalismo, 

entendendo que o campo e suas relações resultam de necessidades funcionais dos 

atores sociais; (v) do normativismo, vislumbrando o campo meramente como uma 

representação social da realidade que impõe parâmetros para ação, caracterizando a 

supersocialização do ator. 

 

 

Já segundo Carvalho (2009, p. 20): 

O campo organizacional da cultura vive, no Brasil, um processo de transformação 

gradual, mas acelerado, de seu caráter mais tradicional. Com a franca participação do 

Estado, essas organizações têm sofrido importantes transformações, que é possível 

identificar no histórico das políticas culturais e na sua relação com o contexto político-

econômico. É necessário compreender esse processo histórico e o caráter da 

participação do Estado nessa fase globalizada do capital e seu papel e interferência na 

conquista da participação da sociedade no campo da cultura. 

 

 

Na área cultural, segundo Durand (2001), há uma pluralidade de interesses ativos: 

grupos, associações, organismos, revistas, fontes de financiamento, além de identidades e 

qualificações intelectuais, técnicas, estéticas, políticas e administrativas, com diversos 

interesses e pontos de vista que se confrontam em espaços sociais relativamente 

independentes entre si.   
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Assim Olmos (2008) sugere que a gestão pode construir poder. A existência de 

estruturas nas administrações públicas com maior ou menor reflexo orçamentário é um fator 

de peso na trama de poder. Abrir espaços onde não havia (criação de centros culturais, 

bibliotecas, salas; criações de subsecretarias, institutos), melhorar o que existe (ampliações, 

modernização de equipamentos) constituem passos para a ampliação de poder. 

 Olmos (2008) afirma que o mundo da gestão cultural é o que nos últimos tempos se 

denominou Setor Cultural. Para o autor, o setor cultura trata das seguintes atividades: 

• artísticas, através da produção e ou difusão de espetáculos de distintos tipos (teatro, 

dança, música, eventos, festivais, etc.); a formação (educação por e para a arte); o fomento 

(prêmios literários, jornadas, congressos, etc.); 

• científicas; 

• museísticas e de conservação do patrimônio (geralmente o tangível, monumentos, 

lugares históricos, etc.); 

• de promoção cultural (também centradas, em geral, somente atividades artísticas e ou 

artístico-pedagógicas); 

• de extensão e apoio geral através de determinados serviços e equipamentos 

(bibliotecas, filmotecas, videotecas, etc.); 

• de capacitação cultural. 

 

Segundo Reis (2009) a cultura pode ser vista sob vários enfoques. Para a autora, do 

ponto de vista da economia são contemplados os bens, serviços e manifestações culturais que 

entram (ou poderiam entrar) em um fluxo completo de produção, distribuição e consumo.  

Já Radcliffe (2006a) afirma que os limites espaciais e sociais da cultura são, portanto, 

dinâmicos. Para o autor, no campo da cultura os significados e as relações sociais são 

produzidas para irem além da arena local ou mesmo nacional. A partir daí, verifica-se a 

dificuldade em se estabelecer os limites do campo da cultura, já que há configurações 

estaduais, locais e a federal que podem ser estabelecidas de diferentes maneiras, conforme a 

perspectiva de cultura que se prioriza. Além disso, o papel do pesquisador parece estar posto à 

prova, pois além de ser preciso deixar cada vez mais claras suas opções teóricas, necessita 

estabelecer conversações entre teorias e metodologias de estudo que consigam contornar as 

limitações apresentadas por tais opções.  

A partir de uma primeira tentativa de caracterização da trajetória do campo 

organizacional da cultura (SIMÕES, 2006), é interessante compreender como as organizações 

culturais foram se desenvolvendo no setor ao longo do tempo, tendo em vista o contexto 
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social, político e econômico do qual fazem parte, e como a cultura foi apropriada em ações 

concretas pelas organizações.  

O estudo realizado por Simões (2006) apresenta a trajetória do campo da cultura. As 

principais origens do campo organizacional da cultura no Brasil estão relacionadas com a 

presença indígena e, posteriormente, a colonização portuguesa em conjunto com a vinda da 

Missão Artística Francesa. A partir daí, do ponto de vista organizacional, fatores como a 

industrialização e a urbanização, bem como a movimentação na sociedade quanto ao repensar 

a cultura no Brasil, além do apoio por parte do Estado, foram os fatores responsáveis pelo 

surgimento da primeira configuração do campo organizacional da cultura: o campo da cultura 

como identidade. 

Posteriormente, a consolidação do pensamento desenvolvimentista, o crescimento e o 

desenvolvimento de uma sociedade de consumo, sem contar o interesse do Estado no campo, 

foram fatores que promoveram a configuração do campo da cultura como ideologia. Já diante 

de fatores como a repressão social, a ruptura em relação a movimentos anteriores, a ameaça à 

segurança nacional e a forte intervenção estatal, mediante a criação de diversas organizações, 

o campo da cultura se configura como estratégia. Como resultado das transformações da 

sociedade, da redemocratização política, de um esgotamento financeiro do Estado, mas 

também da consolidação de um mercado produtor e consumidor, o campo da cultura assumiu 

sua mais recente configuração: a de mercado.  

Por fim, a partir de mudanças governamentais e de uma revalorização do papel do 

Estado na Cultura, chega-se a configuração atual do campo, na qual a cultura é apresentada 

como diretamente relacionada ao desenvolvimento do país. A existência de distintas 

configurações e as mudanças na lógica que orienta a busca pela legitimidade em cada 

representação do campo, em conjunto com a diversidade de atores e de suas relações, 

demonstram a complexidade da área da cultura no Brasil (SIMOES, 2006). A seguir, a figura 

1 mostra uma representação desses diferentes momentos na trajetória do campo das 

organizações no Brasil. 
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Figura 1: A trajetória do campo organizacional da cultura no Brasil 

 

 

Uma conclusão a que se pode chegar após essa análise é a de que a orientação 

mercadológica se consolidou, em grande parte, pela própria ação (ou inércia) do Estado no 

campo. A criação de leis de incentivo e o desinteresse estratégico do Estado nas questões 

culturais, em conjunto com as dificuldades financeiras que assolaram o país por muito tempo, 

deslocaram de vez a capacidade de decisão e de gestão da cultura para o mercado. Mesmo 

assim, a partir da construção de uma nova política cultural para o país, o Plano Nacional de 

Cultura, a questão cultural adquire maior destaque na agenda pública brasileira. 

Além disso, os profissionais envolvidos com a produção e o marketing cultural têm 

chamado a atenção para uma nova visão da cultura, ou seja, da cultura como negócio (SILVA, 

2001). Diante desse conturbado contexto, segundo Zuin, (2001), a mercantilização da 

produção simbólica  objetivo central do sistema de produção calcado na falsidade de que a 

massificação da cultura realmente possibilita a emancipação coletiva  possui duas tarefas 

fundamentais: a integração e a reconciliação forçada entre grupos sociais desiguais. Nesse 

contexto, para a autora, tudo que possa vir a público já se encontra profundamente demarcado, 

acarretando que qualquer comportamento que não se atrele ao atendimento das necessidades 

do consumo seja rotulado como desviante. Consequentemente, a partir dessa perspectiva, a 

promessa do mercado de integração e a reconciliação entre grupos sociais por meio da cultura 

parecem estar apresentando um efeito excludente, reprodutor e intensificador da desigualdade. 

O discurso defensivo apresentado por Teixeira Coelho (1980), segundo o qual a 

indústria cultural também teria condições de unificar classes sociais, parece ser o mesmo 
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utilizado por aqueles que defendem, por exemplo, que o crescimento dos centros culturais 

vinculados a instituições financeiras, proporcionaria uma democratização da cultura. O ponto 

central nessas discussões seria, justamente, qual o significado da cultura presente nesses 

centros e qual o efeito de sua repercussão na sociedade. Diante de um discurso ilusório de 

igualdade social e aparente e desregulada parceria público-privada, o campo da cultura parece 

estar cada vez mais distante do que Faria (2000) entende como cenário para o 

desenvolvimento e cada vez mais próximo do que Silva (2001) aponta como cultura como 

negócio. 

Nesse sentido, Orozco (2007) afirma que a política cultural tem sido racionalizada em 

várias formas, incluindo o direcionamento para a melhoria das falhas de mercado, persistindo 

a racionalização e o fato das práticas culturais acabarem sendo dignas de apoio público por 

terem valor econômico. Para o autor, a política cultural tem sido repensada de modo a não 

mais exigir uma lógica especificamente cultural.  

Orozco (2007) critica a relação entre o neoliberalismo e a política cultural. O autor 

afirma que as Políticas culturais são um subconjunto da política em geral, que é chamado 

frequentemente de política pública. Assim, Orozco (2007) apresenta um quadro que sintetiza 

fins e pressupostos da política cultural: 

Quadro 1: Fins e pressupostos da política cultural 
Fim da política 

cultural 

Pressupostos Visão de 

cultura 

Observações críticas 

Refinamento A cultura são objetos e 

práticas culturais que servem 

para o crescimento espiritual 

dos seres humanos  

O importante é formar pessoas 

culturas 

Idealista/elitista Implica vários pressupostos 

ideológicos geralmente 

relacionados a uma cultura 

hegemônica que exerce sua 

dominação através das ações 

culturais 

Desenvolvimen

to cultural 

As sociedades tem diferentes 

graus de desenvolvimento 

A cultura é um elemento 

estratégico para o 

desenvolvimento 

Evolucionista/m

odernista 

As ações se articulam a partir de 

modelos de modernização cujos 

valores respondem a uma lógica 

capitalista ocidental 

Democratização 

cultural 

A cultura são bens e serviços 

que somente alguns tem 

acesso 

O importante é levar a cultura 

para as massas 

Idealista/ elista Se vê a cultura como um produto 

de importação e exportação que 

só alguns produzem e muitos 

consomem. 

Democracia 

cultural 

A gestão cultural como espaço 

para o exercício da cidadania 

Abertura para a diversidade e 

para o trabalho colaborativo 

desde e a partir da 

comunidade 

Materialista/ 

antropológica 

Implica uma participação 

proativa da sociedade civil e as 

condições político-

administrativas para a sua 

realização 

Fonte: Adaptado de Orozco (2007) 

Já Canclini (1990) apresenta os principais tipos de políticas culturais: 
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• Políticas que apresentam intervenções no nível dos agentes: podendo ser 

autoritárias ou persuasivas. 

• Políticas relacionadas aos meios de produção 

• Políticas relacionadas aos canais de comunicação 

• Políticas relacionadas ao público 

• Políticas relacionadas às instâncias institucionais de organização dos 

circuitos culturais: 

• Políticas organizativas 

• Políticas frente ao mercado; 

• Políticas frente à organização administrativas dos processos culturais; 

• Políticas frente à organização comunitária da cultura. 

 

Também trabalhando considerações grais sobre políticas de cultura, Pratt (2005) 

resgata Matarasso e Landry (1999) para apresentar 21 dilemas estratégicos na política 

cultural:  

1. Cultura como a arte ou a cultura como um modo de vida 

2. Democracia cultural ou democratização da cultura 

3. A cultura como valor que se auto-justificativa ou a cultura como desenvolvimento 

4. A arte como um bem público ou a arte como uma atividade condicional 

5. Consulta ou Participação ativa   

6. Controle direto ou o isolamento do processo político 

7. Público ou Privado 

8. Prestigio ou comunidade 

9. Nacional ou internacional 

10. Comunidades ou comunitário 

11. A diversidade cultural ou de monocultura 

12. Patrimônio ou contemporâneo 

13. Visitantes ou residentes 

14. Imagem externa ou realidade interna 

15. Subsídio ou investimento 

16. Consumo ou produção 

17. Centralização ou descentralização 

18. A prestação direta ou terceirização 

19. A arte ou o artista 
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20. Infraestrutura ou atividade 

21. Artistas ou gestores 

 

Canclini (1990) também apresenta um conjunto de paradigmas com ilustrações na 

América Latina. 

Quadro 2: Políticas culturais: paradigmas, agentes e modos de organização 
Paradigmas Principais agentes Modo de organização da 

relação política-cultura 

Concepções e objetivos do 

desenvolvimento cultural 

Mecenato liberal Fundações industriais e 

empresas privadas 

Apoio à criação e à 

distribuição discricionária 

da alta cultura 

Difusão do patrimônio e seu 

desenvolvimento através da 

livre criatividade individual 

Tradicionalismo 

patrimonialista 

Estado, partidos e 

instituições culturais 

tradicionais 

Uso do patrimônio cultural 

como espaço não 

conflituoso para a 

identificação de todas as 

classes 

Preservação do patrimônio 

folclórico como núcleo da 

identidade nacional 

Estadismo 

populista 

Estados e partidos Distribuição de bens 

culturais de elite e 

reivindicação da cultura 

popular sob o controle do 

Estado 

Garantir as tendências da 

cultura nacional-popular que 

contribuem com a reprodução 

equilibrada do sistema 

Privatização 

Neoconservadora 

Empresas privadas 

nacionais e 

transnacionais; setores 

tecnocráticos do Estado 

Transferência para o 

mercado simbólico privado 

das ações públicas na 

cultura 

Reorganizar a cultura sob as 

leis do mercado e buscar o 

consenso através da 

participação individual no 

consumo 

Democratização 

cultural 

Estados e instituições 

culturais 

Difusão e popularização da 

alta cultura 

Acesso igualitário de todos os 

indivíduos e grupos ao desfrute 

dos bens culturais 

Democracia 

participativa 

Partidos progressistas e 

movimentos culturais 

independentes 

Promoção da participação 

popular e organização 

autogestionária das 

atividades culturais e 

políticas 

Desenvolvimento plural das 

culturas de todos os grupos em 

relação com suas próprias 

necessidades 

Fonte: Adaptado de Canclini (1990, p. 27). 

 

Gray (2009) afirma que as políticas culturais têm sido cada vez mais utilizadas pelo 

governo, especialmente como uma ferramenta que pode ser utilizadas nas práticas em torno 

da promoção do desenvolvimento. Porém, para o autor há uma série de dificuldades, além dos 

problemas intrínsecos à área de políticas culturais, em torno das definições, metodologias e 

análises associadas às políticas culturais, tais como: 

 problemas de definição: além de não poder ser definida com precisão, há a 

questão de que a palavra cultura apresenta conceitos  essencialmente 

contestados e as tentativas, geralmente mecanicistas, de delimitação dos 

componentes centrais do conceito; 
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 problemas de causalidade: uma das dificuldades em torno da adoção de 

modelos mecanicistas de cultura, principalmente no uso de modelos 

deterministas de causalidade, está em demonstrar os efeitos da cultura, já que 

na melhor das hipóteses seria possível identificar uma série de fatores que 

poderiam ser resultados de escolhas de atores políticos, com uma série de 

ambiguidades 

 problemas de medição: há dificuldades no desenvolvimento 

de dispositivos claros para medir o impacto ou a contribuição da cultura 

para os resultados de políticas específicas, especialmente se estes forem 

desejados e esperados em termos instrumentais. 

 problemas de atribuição: há dificuldades em torno da atribuição dos efeitos da 

efetividade das políticas culturais, da atribuição de valor e também da 

distribuição de recursos; já que o valor atribuído à cultura pode ser de várias 

naturezas. 

 

Nesse sentido, de acordo com Köster et al. (2007) é preciso responder a algumas 

questões para que se estabeleçam políticas culturais adequadas: 

• O que é a política cultural? 

• Quem são os sujeitos e objetos dessa política? 

• Por que desenvolver políticas culturais, isso é o que os objetivos da política 

cultural e que precisa reagir. 

• Quanto?. Isso significa que como podemos estimar, medir, calibrar, as 

políticas culturais através dos seus recursos, processos, resultados e 

impactos. 

• Como e onde?. Ou seja, para analisar como as políticas culturais são espaços 

concretos, atores, períodos históricos e os sectores. 

•  

Esses questionamento surgem em função de uma série de lacunas ao longo da 

trajetória da discussão sobre políticas culturais. Canclini (1990 p. 9) aponta algumas 

transformações nas análises de políticas culturais: 

• de descrições burocráticas às conceitualizações críticas; 

• de cronologias e discursos às pesquisas empíricas; 

• das políticas governamentais aos movimentos sociais; 

• das análises nacionais às pesquisas internacionais; 
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• da documentação  sobre o passado à pesquisa crítica e ao planejamento. 

Para Köster et al. (2007), nos dias de hoje, o planejamento cultural deveria considerar: 

estratégia,  agentes culturais, a dimensão simbólica, a promoção de práticas culturais, não 

apenas o consumo, a criatividade e inovação, o impacto das intervenções na cultura, os 

políticos e o impacto das ações culturais sobre as preferências dos eleitores, a  mídia local, o 

princípio dos direitos à cultura,   a dimensão econômica da cultura e a oportunidade na 

estratégia de desenvolvimento apoiada pela cultura, as Tecnologias da Informação e 

Comunicação como fomentadoras da criatividade, da mediação cultural, distribuição e 

capacidade de participar competitivamente em alguns nichos da produção cultural mundial.  

McGuigan (1996), por sua vez,  afirma que as questões de política cultural podem ser 

consideradas úteis do ponto de vista de uma racionalidade crítica e comunicativa, que estas 

questões não são apenas questões de ordem prática da razão instrumental. Baseado em 

Focault e Habermas, o autor a forma que a política cultural é uma questão de debate público 

urgente, de acordo com e não apenas um problema técnico de administração.   

Calabre (2009) afirma que ao definirmos, sinteticamente, políticas públicas, podemos 

dizer que são decisões ordenadoras da ação do Estado sobre uma determinada área, 

normatizando procedimentos, envolvendo diferentes agentes em todo seu processo de 

elaboração e implementação, inclusive da sociedade civil, com alocação de recursos 

financeiros e humanos. Para a autora, a elaboração de políticas culturais exige a formulação 

das ações com metas claras, que devem ser construídas a partir da delimitação dos atores 

sociais envolvidos (sejam como públicos ou como agentes realizadores), das interfaces e das 

transversalidades de cada uma das ações que dão vida a uma política. 

Para O’Toole Jr (2010, p.230) “a implementação de políticas requer que as 

instituições arquem com o ônus de transformar tentativas de políticas gerais em um leque de 

regras, rotinas e processos sociais que possam converter intenções políticas em ação”. O 

autor afirma que as relações interorganizacionais são elementos cruciais para o processo de 

implementação de políticas públicas.  O’Toole Jr (2010) explica que a implementação de 

políticas públicas é um processo complexo estruturalmente.  

Além disso, O’Toole Jr (2010) aponta algumas razões para isso: (a) verifica-se um 

crescente volume de programas públicos elaborados para atender valores múltiplos; (b) a 

expansão das pautas governamentais pode resultar em conflitos jurisdicionais, sobreposições e 

eventuais desavenças; (c) cada vez mais, crescem as demandas para que os governos abordem 

problemas que não podem ser claramente classificados como pertencentes a este ou àquele 

nicho; (d) para governos que enfrentam insuficiências orçamentárias, as respostas para 
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problemas novos e urgentes, em geral, adquirem a forma de ―mandatos‖, fazendo com que 

departamentos, governos ou mesmo terceiros obedeçam a certas ordens. 

Para O’Toole Jr (2010), a criação de políticas de implementação bem-sucedidas requer 

a indução à cooperação e até mesmo à coordenação entre atores interdependentes diante de 

possíveis impedimentos. Dessa forma, os incentivos para planejar ações, segundo o autor, são 

a autoridade, o interesse comum e a troca. 

Meyers e Vorsanger (2010) resgatam Michel Lipsky para apresentar o conceito de 

―burocratas de nível de rua‖, definindo-os como ―servidores públicos que interagem 

diretamente com os cidadãos no cumprimento de suas tarefas e que têm grande discrição na 

execução de seu trabalho‖ (op. cit., p.249). As autoras afirmam que esses servidores ocupam 

uma posição de influência única no processo de implementação de políticas públicas, já que:  

Devido a sua posição na interface entre os cidadãos e o Estado, os burocratas de nível 

de rua têm oportunidades significativas de influenciar a execução das políticas 

públicas. Os trabalhadores de linha de frente são responsáveis por muitas das 

atividades centrais dos órgãos públicos, desde a determinação da elegibilidade do 

programa à alocação de benefícios, o julgamento de conformidade com as normas, a 

imposição de sanções e a isenção de penalidades a indivíduos e empresas. Essas 

atividades de linha de frente formam  o núcleo técnico de muitas organizações 

públicas (MEYERS E VORSANGER, 2010, p.250). 

  

Segundo Capano (2009), a partir deste ponto de vista, as políticas: (a) são arenas de 

poder, o que significa que eles são o contexto no qual os atores se comportam a fim de 

manter, ou aumentar, seu próprio poder, recursos ou benefícios; (b) são as instituições, o que 

significa que eles são historicamente enraizada quadros cheios de regras formais, 

historicamente, as práticas estabelecidas, interações,rotinas, mapas cognitivos e valores; (c) 

são fóruns de representações em que as idéias diferentes sobre o que deve ser feito e quais os 

valores devem ser prosseguidos são desenvolvidos e interagem, e freqüentemente entram em 

conflito uns com os outros; (d) devem ser os alvos da influência das instituições políticas, o 

que significa que eles estão constantemente submetidos à intervenção das instituições 

políticas; e, (e) são conjuntos de relações em rede, por vezes, fortemente institucionalizada, 

entre os atores políticos diversos (grupos de interesse, os movimentos sociais, partidos 

políticos, peritos, etc) e as instituições políticas.   

Hesmondhalgh e Pratt (2005) afirmam que é possível  apontar para uma série de ideias 

fundamentais que sustentam a maioria das políticas culturais: 

● a noção romântica do gênio isolado artista que trabalha por amor à arte, tipicamente 

em situação de pobreza em um quarto no sótão; 

● cultura é um bem público puro, que devem estar igualmente disponíveis para todos; 
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● o verdadeiro valor da arte é transcendente e pode ser determinado por especialistas, 

geralmente acompanhada pela idéia de que o valor monetário da arte é falso e o "mercado" 

não pode decidir; e,  

● a noção idealista e humanista que a cultura é "bom para a alma", e que a exposição à 

"cultura" tem um "efeito civilizador". 

Nesse sentido, McGuigan (2005) analisa o processo hegemônico da globalização 

neoliberal e suas implicações para a cultura em geral e da política cultural, em particular a 

partir de uma perspectiva crítica. Para o autor, a cultura já está saturada com uma mentalidade 

orientada para o mercado que fecha a formas alternativas de pensar e imaginar.   

Segundo McGuigan (2005), vive- em uma época de globalização neoliberal que se 

configura como condição hegemônica profunda, embora não seja vivenciada sem 

contradições e resistências. Para o autor, o consumismo é praticamente uma nova 

característica da economia capitalista e da cultura e, essa lógica tem capturado os desejos de 

mais e mais pessoas ao redor do mundo nos últimos anos, finalmente eliminando os traços da 

cultura tradicional em muitos lugares. 

Segundo Gray (2007) isso implica que as políticas que são produzidas e se 

desenvolvem a partir de escolhas políticas que são feitas por atores circunscritos dentro dos 

limites estruturais. Čopič (2009) indica que existem muitos obstáculos para o 

desenvolvimento de novas agendas, estratégias e mecanismos para pesquisa em, de e para a 

política cultural. A autora, ao discutir o exemplo da Eslovênia, aponta que a administração 

cultural favorece o processo administrativo complexo, com princípios de organização e 

controle social.  A autora ainda aponta o fato de muita pesquisa científica ser fortemente 

orientada para objetivos governamentais.  Čopič (2009) indica ainda a necessidade de 

informações para a elaboração de políticas culturais. Mesmo assim, segundo a autora é 

possível verificar o uso de pesquisas para melhorar ou legitimar as implicações práticas de um 

programa de políticas orientadas Numa tentativa de sintetizar o processo de construção de 

políticas culturais a autora propõe um modelo, apresentado na figura a seguir. 
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Figura 2: Dinâmica das políticas públicas 

 

Fonte: adaptado de Čopič (2009) 

 

Vestheim (2007) por sua vez discute a afirmação freqüente de que a cultura é uma área 

marginal na política. Ele prossegue com uma análise do fenômeno e do conceito de "virada 

cultural" e suas possíveis conseqüências para a democracia cultural. Depois se segue uma 

reflexão sobre o poder potencial da religião e da cultura no desenvolvimento político. Após 

essas seções introdutórias, apresentar e discutir as cinco "dimensões da democracia" da 

política cultural: normas e ideologias; distribuição dos recursos econômicos, estruturas 

institucionais e os processos de decisão, agentes e interesses no processo de formulação de 

política e no acesso e participação na vida cultural aos e participação na vida cultural. A 

conclusão do autor é que, sob certas circunstâncias, a cultura pode mobilizar grandes massas 

de pessoas nas ações políticas, mas isso é improvável de acontecer em democracias da Europa 

ocidental onde a cultura de um longo processo histórico foi privatizado e isolado de grande 

política através da criação de uma esfera específica com suas próprias estruturas, normas, 

lógicas e discursos.  

Para Vestheim (2007)  a política cultural é ainda, por definição, instrumental, em 

função da ausência de um  valor intrínseco único, só pode ser de valor para diferentes grupos 

de cidadãos.  O quadro a seguir sintetiza os argumentos do autor: 
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Quadro 3: Argumentos para a intervenção pública na cultura 
Tipo de argumento Grupo-alvo  Tipo de instrumentalidade 

O argumento perfeccionista: suporte público para 

a ―melhor‖ arte de valor intrínseco 

O indivíduo como um 

ente privado 

Instrumentalidade educativa 

e estética 

O argumento econômico e 

social: apoio público às artes e 

à cultura para promover o desenvolvimento 

social e econômico 

 

O indivíduo como um

 ser sócio-econômico 

Instrumentalidade social e 

econômica 

O argumento democrático: o apoio público às 

artes e à cultura para promover a iluminação, a 

consciência social e direitos culturais 

O indivíduo como 

um cidadão 

Instrumentalidade política 

Fonte: adaptado de Vestheim (2007) 

 

Para Vestheim (2007), essa argumentação significa que a visão do papel do Estado na 

cultura do público mudou, ou mudou o foco. Para ele, as instituições culturais, atividades, 

projetos e investimentos estão em maior medida a ser considerada como empresas. Segundo o 

autor,  para obter dinheiro do estado, instituições culturais e iniciativas de cultura baseado 

deve justificar a sua produtividade econômica. O estado espera algo em troca, algo que pode 

ser medido em termos quantitativos. 

Stevenson (2003) afirma que a tentativa de fomentar a cultura mais igualitária e 

participativa para proteger não só contra a lógica excludente do neoliberalismo, mas também 

preocupações populistas exigem estratégias em prol da Cidadania que visem a igualdade 

cultural. Além disso, segundo o autor as tentativas de encorajar a diferença e a diversidade 

cultural devem ser cuidadosas para não fomentar a autonomia em detrimento do diálogo, mas 

também para resistir à tentação de administrar a homogeneidade. Para o autor, dentro de um 

mundo dominado pelo neoliberalismo e de um Estado a diminuir, a cidadania cultural 

continua a ser utópica.   

Segundo Gray (2007), o processo pelo qual mercantilização leva a uma 

instrumentalização aparentemente inexorável de artes e políticas culturais exige um exame 

para identificar tanto os mecanismos causais através dos quais ela ocorre e as razões para a 

criação de respostas diferenciadas entre os Estados-Nação. Para o autor, as mudanças 

significativas nas políticas culturais estão claramente relacionadas a alterações mais amplas 

dentro da própria sociedade.  

Para Banks e O’Connor (2009), na década de 1990, a ascensão das indústrias criativas 

como um discurso e instrumento de política sinalizou o desejo entre os governos para a 

produção cultural para aproveitar uma nova agenda econômica. Para os autores, a ruptura 

aparente com a noção de "indústrias culturais"- com suas conotações problemática de arte e 

política - provocou uma intensificação da mercantilização da atividade artística, e a integração 
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proposital de criatividade (e formas úteis de cultura) em uma variedade de política econômica 

e social iniciativas. Para eles, o debate (mas aparentemente interminável) necessário sobre 

como definir, medir e classificar as indústrias criativas. 

Já segundo Throsby (2008) há uma série de modelos diferentes  para classificar as 

indústrias culturais e interpretar a estrutura da economia da produção cultural. Para o autor, 

estes modelos derivam de abordagens alternativas para conceituar o setor cultural, refletindo 

as diferentes concepções políticas e ênfases diferentes sobre o que são considerados como 

características importantes dos processos de produção cultural e as coisas que eles produzem.  

 

Quadro 4: Modelos de classificação das indústrias culturais 
Modelo  

Modelo UK-DCMS  

Symbolic Texts Model 

Modelo de Círculos concêntricos  

WIPO Copyright Model 

UNESCO Institute for Statistics (UIS) Model 

Americans for the Arts Model 

Fonte: Throsby (2008) 

 

Segundo Prestes Filho (2009), as políticas existentes para a Economia da Cultura no 

Brasil são gestadas nas macroestruturas fazendárias federal, estaduais e municipais. Essas 

autorizações foram ferramentas que impulsionaram a economia do texto, a economia da 

imagem e a economia do som, ao longo dos últimos 50 anos. Três setores estruturantes da 

economia da cultura. Mas falta ao Brasil um instrumento de política cultural que articule esse 

poder econômico com o social, para garantir a livre circulação de todos os bens e serviços 

culturais. O desafio que se apresenta é o de definir a amplitude da aplicação de questões 

normativas, doutrinárias e de planejamento setorial para a economia da cultura, dentro do 

Estado e da iniciativa privada. Pode-se dizer que três fatores justificam a eleição da economia 

da cultura como objeto de conhecimento: o primeiro é a propensão das atividades culturais de 

gerar fluxos de renda e de empregos (fator econômico); o segundo, a necessidade de se 

tomarem decisões sobre alocação de recursos públicos (fator político); em terceiro lugar, o 

fato de a economia da cultura emergir, no plano teórico, como um novo objeto da economia 

política, pelo seu expressivo crescimento relativo na sociedade pós-industrial (Prestes Filho, 

2009), 

Reis (2009) a economia da cultura e o que propõe, vale vermos o que não é e o que 

não propõe. Economia da cultura não é política cultural; economia da cultura não se propõe a 

definir os rumos da política cultural; economia da cultura tampouco defende que a cultura 
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deva se curvar à economia ou – como às vezes se acredita, de maneira muito equivocada – ao 

mercado. Ao contrário, para a autora, a economia da cultura oferece todo o aprendizado e o 

instrumental da lógica e das relações econômicas - da visão de fluxos e trocas; das relações 

entre criação, produção, distribuição e demanda; das diferenças entre valor e preço; do 

reconhecimento do capital humano; dos mecanismos mais variados de incentivos, subsídios, 

fomento, intervenção e regulação; e de muito mais – em favor da política pública não só de 

cultura, como de desenvolvimento.  

Pratt (2005) apresenta que as indústrias culturais, sem dúvida, tem alcançado grande 

visibilidade e um grau de notoriedade nos últimos anos como um objeto de política. Porém, 

para o autor, há problemas em relação à inversão de valores culturais e uma submissão ao 

mercado.  

Além disso, para Pratt (2005), há problemas taxonômicos relacionados com o status 

ontológico das indústrias culturais, bem como os aspectos práticos da coleta de informações 

sobre os novos objetos sociais, e um problema básico das indústrias culturais é a questão da 

definição. Para o autor, o termo "indústrias criativas" é uma construção política implantado 

pela primeira vez pelo governo britânico em 1997 sob a ótica do "New Labour". Pratt (2005) 

afirma que a formação das indústrias criativas adotadas pelo governo britânico é 

poderosamente ligadas a um programa político. Assim, Pratt (2005) prefere usar o termo 

"indústria cultural" por ter uma atividade supostamente realizada para produzir um objeto 

cultural, enquanto o objeto das indústrias criativas é a criatividade em si.   

Hesmondhalgh e Pratt (2005) afirmam que a popularidade de tais políticas das 

indústrias criativas foi sustentada por uma aceitação crescente entre os conservadores 

neoliberais e os pós-modernistas, tendo em vista que a mercantilização da cultura não era 

mais algo que poderia ser "resistência"através das artes subsídios e outras formas tradicionais 

de política cultural. Além disso, a política das indústrias criativas pode ser retratado como 

democratizar e antielitista.    

Gray (2009) também aponta uma série de questões no nível organizacional ligadas à 

política cultural, citando casos de vários países como o Reino Unido, a Franca, os EUA e a 

Austrália. Praticamente todas as questões levantadas pelo autor, serviriam de alguma forma 

para ilustrar os principais problemas observados na operacionalização das políticas culturais 

no Brasil ao longo do tempo, tais como: (a) o sentido atribuído à cultura pelos governos; (b) 

as várias organizações, planos, tipos e focos de política envolvidos no fornecimento de bens e 

serviços culturais que aumentam as possibilidades de falha do governo 

em estabelecer qualquer forma de compromisso político; (c) declarações vazias 
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operacionalmente sobre o que a política se destina a alcançar; (d) tensões territoriais entre as 

preocupações da política nacional, regional e local; (e) concentração em um segmento cultural 

e não em outro; (f) penhora das políticas culturais para outros setores; (g) 

instrumentalização da cultura; (h) retórica governamental, que enfatiza a importância da 

política cultural, não só para meios instrumentais, mas para o país como um todo  enquanto, 

em geral, o compromisso político maior para o setor é relativamente fraco; (i) falta de 

significado político do setor, pelo menos em termos de quantidade de recursos dedicados a 

ele; e, (j) vulnerabilidade do setor a setores com maior credibilidade. 

No caso brasileiro, o itinerário das políticas culturais, segundo Rubim (2007; 2008), 

além de ter uma biografia dispersa, fragmentada, desigual e impregnada de atenções e 

silêncios, produziu enormes desafios e tristes contradições, que podem ser emblematicamente 

sintetizadas em três palavras: ausência, autoritarismo e instabilidade. 

Segundo Durand (2001), a autoridade pública em cultura tem de operar com um 

espaço da sociedade internamente divido em subespaços governados por lógicas diferentes: o 

da cultura erudita, da indústria cultural e o das culturas populares. Nesse sentido, o papel do 

Estado na dinâmica de estruturação do campo organizacional da cultura no país parece ir ao 

encontro do argumento defendido por Durand (2001), uma vez que, em diversos momentos, 

cabia ao Estado agir diante de complexas diferenças regionais e distintas concepções de 

cultura. 

De acordo com Thiry-Cherques (2001), é simpática e politicamente correta a ideia de 

que na atualidade se tem como certo que a cultura necessita de amparo. Segundo o autor, é 

preciso que se diga, no entanto, que os argumentos em que se baseia tal ponto de vista são 

emocionais, ideológicos, patrióticos e convenientes, mas não sustentáveis de uma perspectiva 

lógica. Para ele, os principais argumentos a favor da administração da cultura como uma 

necessidade ou como um dever inalienável do Estado (ou mesmo como um encargo 

espontâneo do setor privado) são difíceis de sustentar. Thiry-Cherques (2001) aponta que as 

barreiras à administração pública da cultura  a da iniquidade distributiva entre os segmentos 

do aparelho de Estado, a do desequilíbrio entre os subsetores culturais e a da ausência de 

critério para a escolha de quem irá se beneficiar dos recursos postos à disposição  estão 

longe de serem integralmente superadas, ao mesmo tempo em que, por parte da iniciativa 

privada, vive-se a miséria da cobiça irracional. 

Para Dória (2001), a primeira intervenção do Estado na esfera cultural está centrada 

precisamente na definição do que a sociedade deva reconhecer como cultura. Ele fixa e define 

para a sociedade, em cada momento histórico, o que se reconhece como cultura. Para o autor, 



 74 

é fácil perceber que, no caso brasileiro, muitas vezes o Estado "fabricou" o mercado, 

manipulando a economia, embora não seja tão simples dar-se conta de como esse Estado 

inventou a cultura. 

Portanto, de acordo com Dória (2001), pode-se dizer que ao longo dos séculos XIX e 

XX, o Estado brasileiro definiu para a sociedade o que reconhece e instituiu legalmente como 

cultura, organizando em torno desta uma complexa e diversificada máquina administrativa. 

Nesse processo, criou uma burocracia interessada na reprodução desse aparato e, através de 

várias políticas, solidarizou-se com artistas e intelectuais, os quais, ainda conforme o autor, 

passaram a gravitar ao redor dos recursos públicos e constituíram o ―povo da cultura‖, por 

oposição à ―cultura do povo‖. 

Ao realizar-se uma análise da forma como a cultura se desenvolveu ao longo do tempo 

na sociedade e sobre como foi tratada pelo Estado no Brasil, parece ser facilmente contestável 

a postura defendida por Teixeira Coelho (1980), segundo quem não haveria conflitos entre a 

cultura superior e a cultura de massa. Ao longo da evolução do campo organizacional da 

cultura, é possível compreender como foi construída no país uma hierarquização cultural. As 

questões populares que, inicialmente, serviram de inspiração para a construção de uma 

identidade nacional por uma elite intelectual, não abriram caminho para a valorização da 

cultura do povo, nem tampouco possibilitaram a abertura de espaços de participação para a 

população como um todo. Pelo contrário, com o passar do tempo, parece ter se solidificado 

uma grande distância entre as manifestações tipicamente originadas da realidade popular e a 

cultura oficial do Brasil. Aquela cultura definida, ora pelas elites, ora pelo Estado, deveria ser 

entendida e consumida por toda população. 

Para Feijó (2003), as políticas culturais sempre foram marcadas por algum interesse, 

sendo, atualmente, um conceito em formação. O autor acrescenta que o desmonte do Estado 

levou a uma considerável ausência de políticas, observando que diante da globalização, 

acabaram servindo a uma cultura que seria o ópio do povo, sem espaço para a crítica e 

veiculando uma imagem errônea do que seja espontaneidade e democracia. O autor considera 

que a política cultural tem favorecido à privatização da cultura, mas que esse quadro poderia 

ser revertido, devido ao papel decisivo da cultura na transformação do mundo. 

Parece haver certo radicalismo, sem espaço para a crítica, na afirmação de que a 

cultura é o ópio do povo. Esse argumento é válido, mas deve ser considerado que há uma 

contracultura, a qual, mesmo não sendo predominante, busca realizar uma crítica ao status 

quo. Além disso, apesar da passividade da população ante a mercantilização da cultura, há um 

questionamento se a própria sociedade não estaria legitimando esse processo de massificação.  
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Segundo Furtado (1984), a política cultural deve ter como objetivo a liberação de 

forças da sociedade. Porém essa discussão tem dois entraves fundamentais no Brasil. O 

primeiro deles é exatamente a compreensão de quem faz parte da sociedade brasileira, da 

dificuldade de assumir e lidar com a existência de uma significativa parcela da população 

excluída de boa parte dos processos políticos e sociais. O segundo entrave é a inabilidade do 

Estado para desenvolver políticas públicas na área da cultura que tenham um objetivo que 

corresponda ao contexto brasileiro, que tenham uma visão de longo prazo, uma perspectiva de 

continuidade e que sejam realmente efetivas para a sociedade como um todo. 

Talvez, o grande entrave para a construção de uma política cultura com essa visão 

esteja justamente ligada à mediação das organizações. As organizações, por mediarem a 

atuação do Estado na promoção do desenvolvimento por meio da cultura, produzem efeitos 

que não tem permitido transformações significativas na sociedade um tanto distantes do que 

geralmente é defendido no plano teórico.  

Em síntese, pode-se dizer que a posição de Dória (2001) é capaz de definir 

satisfatoriamente o papel do Estado no campo da cultura ao longo do tempo, uma vez que o 

Estado foi um dos principais responsáveis pela definição do que a sociedade entenderia como 

cultura, pela criação e recriação de uma complexa máquina administrativa e por reunir 

diversos atores. Ao argumentar que esse processo teria criado o ―povo da cultura‖ em 

oposição à ―cultura do povo‖, o autor parece sintetizar uma das principais consequências das 

transformações ocorridas no campo. Outra consequência dessas transformações diz respeito 

ao fato de que as políticas culturais, reiterando o argumento de Feijó (2003), sempre foram 

movidas por interesses. Ao longo do tempo, tais políticas já estiveram voltadas para a 

formação de uma identidade, para a construção de uma ideologia ou para a defesa nacional, 

até serem, por fim, marcadas pela ausência e o desinteresse do Estado. 

No caso brasileiro, compreender o papel do Estado apenas como regulador não 

corresponde às ações por este empreendidas, uma vez que no Brasil ele parece ter se 

apropriado da cultura como ferramenta de manipulação e de sustentação política, além de ter 

agido de forma coercitiva. Quando deveria agir como regulador, sua ação foi inconsistente. 

Além disso, o Estado teria sido o principal responsável pela criação do ―povo da cultura‖ em 

oposição à ―cultura do povo‖. Ademais, com o avanço do mercado e a consolidação de uma 

indústria cultural, o significado da cultura estaria sendo remodelado, ―despotencializando-se‖ 

a capacidade crítica dos indivíduos, promovida a alienação e o conformismo social, além da 

administração estar sendo direcionada para uma situação que separa quem produz cultura de 

quem a consome. 
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Segundo Bendassolli et al. (2009), a condição de aproximação entre artes e negócios é 

ambígua e sujeita à crítica. Segundo os autores, a posição favorável à intervenção do Estado e 

à regulação do acesso a determinados bens culturais, deriva da perspectiva de alguns analistas 

de que, a arte, no sentido tradicional, não deve ser regida pela lógica do mercado, porque a 

cultura visa a um objetivo maior do que a satisfação de necessidades de negócios.  

Nesse sentido, o resgate da centralidade do papel do Estado na cultura é fundamental. 

Para isso é necessário partir-se de uma compreensão da cultura no contexto brasileiro, 

marcado por desigualdades sociais, pela hierarquização da cultura construída ao longo do 

tempo e pela já consolidada indústria cultural. 

Já quando se fala em participação social e cidadania, para Tenório e Rozenberg 

(1997), está sendo discutida a apropriação pelos indivíduos do direito de construção 

democrática do seu próprio destino. Assim, de acordo com os autores, sua concretização 

passaria pela organização coletiva dos participantes  possibilitando desde a abertura de 

espaços de discussão dentro e fora dos limites da comunidade até a definição de prioridades , 

pela elaboração de estratégias de ação e pelo estabelecimento de canais de diálogo com o 

poder público. O desafio de construir uma cidadania ativa, segundo Jacobi (2001), é elemento 

determinante para a consolidação de sujeitos-cidadãos, com direitos e deveres, convictos da 

necessidade de abertura de novos espaços de participação. Tal convicção é essencial para se 

romper com a lógica que os mantém excluídos e dependentes das formas tradicionais e 

dominantes na conjuntura política brasileira. É nessa perspectiva que a dimensão cultural se 

apresenta relacionada ao desenvolvimento, no momento em que ela viabiliza essa 

potencialização da capacidade transformadora dos indivíduos. 

Entretanto, algumas questões merecem ser levantadas. Inicialmente, até que ponto a 

universalidade cultural, atualmente defendida por diversos teóricos, realmente permite uma 

manifestação livre da cultura em seu sentido mais amplo ou restringe-se a um uso controlado 

por aqueles que detêm o poder? Parece estar-se cada vez mais distante da visão de cultura 

como agente capaz de desempenhar um papel de transformação do status quo. Isso porque, 

sendo a cultura mediada por organizações orientadas por uma racionalidade puramente 

instrumental, dificilmente, não irá reproduzir as diferenças e desigualdades sociais existentes 

no contexto analisado. Além disso, como impedir que a cultura, uma vez administrada, seja 

apropriada segundo os interesses econômicos do Estado ou do mercado? Parece claro que 

quando sob a guarda do mercado, a cultura fica, de certa forma, restrita a uma condição de 

produto. Já quando sob a guarda do Estado, esta acaba suprindo lacunas que inicialmente não 

lhe caberiam suprir ou acaba não se tornando uma prioridade para o país.  
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Diante dessa perspectiva, das contradições que a articulação via administração 

provoca, o caminho ainda adequado para a reformulação da articulação entre cultura e 

desenvolvimento no país seria a retomada do papel do Estado na cultura. Como exercer esse 

papel? Essa já é uma questão com poucas respostas. No Brasil, tanto partindo da perspectiva 

do Estado quanto da perspectiva do mercado, a cultura nunca foi de todos nem para todos. 

Talvez, um primeiro passo para a mudança nesse contexto seja compreender as razões pelas 

quais a sociedade vem ao longo do tempo legitimando essa realidade.  

Segundo Doria (2001) O próprio desinteresse do Estado pelas questões culturais como 

questões estratégicas para o desenvolvimento do país, em conjunto com as dificuldades 

financeiras que o assolaram por muito tempo, justificaram o surgimento das leis de incentivo, 

que deslocariam de vez a capacidade de decisão e gestão da cultura para o mercado, 

aprofundando ainda mais o predomínio de uma lógica econômica. 

Possivelmente, algumas razões possam explicar tal distanciamento entre discursos e 

práticas existentes no campo ao longo do tempo. Assim, como destaca Faria (2000), o 

desenvolvimento cultural só seria possível por meio de uma cidadania cultural e da existência 

de políticas culturais e sociais. No entanto, ainda segundo Faria (2000), o que parece haver no 

Brasil é uma tentativa de fazer com que a cultura resolva os problemas sociais 

milagrosamente, sem políticas de longo prazo pensadas para a sociedade. Outro ponto central, 

levantado por Ferron (2000), é que a cultura poderá ter um novo tratamento e significado 

quando for gerida de maneira a formar um novo cidadão, mais apto e disposto a enfrentar 

desafios. Nesse sentido, parece que fica evidente que essa gestão caberia ao Estado e não ao 

mercado, pelo fato deste adotar uma perspectiva instrumental em que a concepção de cliente 

orienta sua ação. 

Diante dos sérios problemas no setor cultural brasileiro. No intuito então de contornar 

tais questões, a partir de 2003 começou a ser construída no Brasil uma nova política cultural. 

A Política Nacional de Cultura brasileira tem sido norteada por uma concepção que 

compreende a cultura em três dimensões: a simbólica, a cidadã e a econômica. Tal política 

está sustentada na criação de um Sistema Nacional de Cultura, que integra e organiza a 

relação entre os entes federados e a sociedade e que tem como elementos constitutivos que 

devem ser instituídos nos entes federados, são (MINC, 2010): 

 Órgãos Gestores da Cultura 

 Conselhos de Política Cultural 

 Conferências de Cultura 

 Planos de Cultura 
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 Fundos de Fomento à Cultura 

 Sistemas Setoriais de Cultura (quando pertinente) 

 Comissões Intergestores Tripartite e Bipartites 

 Sistemas de Informações e Indicadores Culturais 

 Programa Nacional de Formação na Área da Cultura 

 

Nessa arquitetura mista, os elementos constitutivos do Sistema Nacional de Cultura, 

que devem ser instituídos nos estados, são (MINC, 2010): 

 Órgãos Gestores da Cultura 

 Conselhos de Política Cultural 

 Conferências de Cultura 

 Planos de Cultura 

 Fundos de Fomento à Cultura 

 Sistemas Setoriais de Cultura (quando pertinente) 

 Comissões Intergestores Tripartite e Bipartites 

 Sistemas de Informações e Indicadores Culturais 

 Programa Nacional de Formação na Área da Cultura 

 

Além disso, a Lei que regulamentará o Sistema Nacional de Cultura dispõe que os 

Sistemas Estaduais de Cultura tenham, no mínimo, seis componentes: Secretaria de Cultura 

(ou órgão equivalente), Conselho Estadual de Política Cultural, Conferência  Estadual de 

Cultura, Comissão Intergestores Bipartite, Plano  Estadual de Cultura e Sistema  Estadual de  

Financiamento da Cultura (com Fundo Estadual de Cultura). (MINC, 2010). 

Como elemento central nesse sistema, o Plano Nacional de Cultura é o instrumento de 

planejamento estratégico que  organiza, regula e norteia a execução da Política Nacional de 

Cultura na perspectiva do Sistema Nacional de Cultura e tem como eixos orientadores 

(MINC, 2010): 

1 - produção simbólica e diversidade cultural: com foco na produção de arte e de bens 

simbólicos, promoção de diálogos interculturais e formação no campo da cultura  

2 - cultura, cidade e cidadania: com foco na cidade como espaço de produção, 

intervenção e trocas culturais, garantia de direitos e acesso a bens culturais 

3 - cultura e desenvolvimento sustentável: com foco na importância estratégica da 

cultura no processo de desenvolvimento  
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4 - cultura e economia criativa: com foco na economia criativa como estratégia de 

desenvolvimento  

5 - gestão e institucionalidade da cultura: com foco no fortalecimento da ação do 

Estado e da participação social no campo da cultura  

A elaboração dos Planos de Cultura é de responsabilidade do órgão gestor da política, 

que o submete à aprovação do Conselho de Política Cultural, reafirmando o princípio 

democrático e participativo. A Conferência Nacional de Cultura é o espaço de debate e 

legitimação das políticas públicas com participação social (MINC, 2010). 

Calabre (2010) apresenta as principais problemáticas em relação ao eixo temático 

Gestão Pública e Cultura, apresentadas na I Conferência Nacional de Cultura, realizada em 

2005: 

 Institucionalização da área da cultura: com criação de órgãos, descentralização 

e regionalização; 

 Novos marcos para a gestão da cultura: com a gestão participativa, controle 

social, ações integradas e intercâmbios, valorização de tradições e elementos 

regionais; 

 Recursos públicos: com o incremento e a garantia de orçamentos mínimos, 

desburocratização no acesso aos meios de financiamento e fiscalização da 

aplicação de recursos públicos; 

 Investimentos: com o investimento na cultura local, as parcerias público-

privadas e a sensibilização do setor privado; 

 Formação: com a qualificação de pessoal que atua na área, formação de 

gestores, assessoramento a municípios; 

 Informação: coma criação do Sistema Nacional de Informações Culturais, 

banco de dados, inventários, cadastros e indicadores culturais. 

 Criação de redes e estabelecimento de intercâmbios: com a integração dos 

municípios ao Sistema Nacional de Cultura, criação de agendas integradas, 

corredores culturas, redes virtuais, fóruns e conferências; e,  

 Infraestrutura: com a implantação de equipamentos culturais, proteção de 

atividades culturais com dificuldades de auto-sustentação, fortalecimento dos 

pontos de cultura, regulamentações 
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Para Calabre (2007) o governo Lula herdou o resultado da gestão Weffort foi uma 

enorme concentração de recursos, que criou um processo de investimento desigual entre as 

áreas da cultura, inclusive nos grandes centros urbanos.   

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, iniciado em 2003, representa uma mudança 

fundamental no modelo de gestão cultural no Brasil, com um Estado mais presente e 

participativo, propondo novas diretrizes para o desenvolvimento de políticas 

culturais, sob o comando do Ministério da Cultura (MINC), responsável pela criação 

de uma nova ―política pública de cultura‖ no Brasil, de acordo com um Plano 

Nacional de Cultura, de caráter plurianual, e um Sistema Nacional de Cultura, 

envolvendo a sociedade civil e os entes federados participantes do processo. Essa é, 

ao menos, a perspectiva geral externada pelo ministro Gilberto Gil e seu grupo, que 

dará continuidade ao processo mesmo depois de sua saída do ministério, no segundo 

semestre de 2008 (BOLAÑO et al., 2010, p.11). 

 

Segundo Bolaño et al. (2010, p.25)  

―Observa-se que, de alguma forma, repõe-se, no governo Lula, a tensão entre dois 

tipos de política cultural, uma essencialmente mercantil, predominante, e outra que 

aponta para uma forma mais atual de ação direta do Estado, que procura qualificar o 

país para enfrentar os desafios da chamada economia do conhecimento, numa 

perspectiva inclusiva‖. 

 

Segundo Calabre (2009), a atual gestão do Ministério da Cultura teve avanços 

significativos em colocar a cultura na agenda política. Segundo Rubim (2010, p.64-66)  

O papel ativo do Estado tem se concretizado em inúmeras áreas culturais. [...] Para 

além da abrangência de registros, o novo papel ativo do Estado se fez em conexão 

com a sociedade. o essencial desafio de formular e implementar políticas culturais em 

circunstâncias democráticas foi nitidamente colocado na agenda do ministério. Outra 

das ênfases dos discursos programáticos confronta o autoritarismo e o elitismo: a 

ampliação do conceito de cultura (Gil apud op. cit.). [...] A intensa opção por construir 

políticas públicas, porque em debate com a sociedade, emerge como outra marca da 

gestão Gil. [...]Mas dois outros movimentos assumem lugar central na construção de 

políticas de Estado no campo cultural: a implantação e o desenvolvimento do Sistema 

Nacional de Cultura (SNC) e do Plano Nacional de Cultura (PNC). A construção que 

vem sendo realizada pelo ministério, em parceria com estados, municípios e sociedade 

civil, de um SNC é vital para a consolidação de estruturas e de políticas, pactuadas e 

complementares, que viabilizem a existência de programas culturais de médio e longo 

prazo, não submetidas às intempéries conjunturais. 

 

Rocha (2009) afirma tais movimentos resultaram na interação e integração dos entes 

federados, Município, Estado e União, mostrando o avanço na construção de uma nova 

política pública de cultura, incentivada, especialmente, pelo MINC. Além disso, o autor 

afirma que essa perspectiva está focada no direito e acesso e na participação da sociedade, 

fundamentada em aspectos como  a representação simbólica, da cidadania e da economia.  
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1.3 Organizações Públicas em uma sociedade centrada no mercado 

 

Segundo resgate de Presthus, feita por Etzioni (1980, p. 7) “a nossa sociedade é uma 

sociedade de organizações”. Etzioni (1980, p. 7) destaca que: 

 ―a sociedade moderna atribui um elevado valor moral ao racionalismo, à eficiência e 

à competência. [...] depende em grande parte, das organizações, como as formas mais 

racionais e eficientes que se conhecem de agrupamento social. A organização cria um 

poderoso instrumento social, através da coordenação de um grande número de ações 

humanas.‖ 

 

Vale lembrar, que assim como vários autores, Etizioni (1980, p. 9) assume a definição 

organizacional de Parsons (1960) na qual ―as organizações são unidades sociais (ou 

agrupamentos humanos) intencionalmente construídas e reconstruídas a fim de atingir 

objetivos específicos. 

Perrow (1972) afirma analisa as organizações com base na estrutura, nos objetivos, e 

no ambiente, pois acredita que esses seriam os meios mais práticos e eficientes de lidar com 

os problemas organizacionais. Além disso, o autor estabelece cinco categorias de objetivos 

organizacionais: (a) objetivos da sociedade: que tem como ponto de referência a sociedade em 

geral; (b) objetivos de produção: que tem como ponto de referência o público que entra em 

contato com a organização; (c) objetivos de sistemas: que tem como ponto de referência a 

maneira de funcionar da organização ou seu estado; (d) objetivos de produtos: que tem como 

ponto de referência as características dos serviços e bens produzidos; e, (e) objetivos 

derivados: que tem como ponto de referência os usos feitos pela organização do poder 

originado pela consecução de outros objetivos. 

Segundo Etzioni (1973, p. 138) uma organização econômica ―é aquela cujos objetivos 

primários consistem em produzir bens e serviços, cambiá-los ou organizar e manipular 

processos monetários‖. De acordo com Weber (2009) há três tipos puros de dominação 

legítima: de caráter racional, de caráter tradicional e de caráter carismático. De acordo com 

Weber (2009, p. 144) ―o tipo mais puro de dominação legal é aquele que se exerce por meio 

de um quadro administrativo burocrático.‖ Ainda segundo o autor (op. cit. p. 145-146), a  

administração puramente burocrática, portanto, a administração burocrático-

monocrática mediante documentação, considerada do ponto de vista forma, é, 

segundo toda a experiência, a forma mais racional de exercício de dominação, 

porque nela se alcança tecnicamente o máximo do rendimento em virtude de 

precisão, continuidade, disciplina, rigor e confiabilidade – isto é, calculabilidade 

tanto para o senhor quanto para os demais interessados -, intensidade e 

extensibilidade dos serviços, e aplicabilidade formalmente universal a todas as 

espécies de tarefas. [...] Do mesmo modo que os dominados só podem defender-se 

normalmente contra uma dominação burocrática existente criando uma contra-

organização própria, também sujeita à burocratização. 
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Para King, Felin e Whetten (2010) a teoria das organizações é uma teoria sem um 

protagonista, na qual as organizações são geralmente retratadas como agregações de 

indivíduos, como parte de um ambiente, como nós em uma rede social ou como um conjunto 

de processos de organização. King, Felin e Whetten (2010) afirmam então que a organização 

deve ser encarada como um ator social. Os autores sustentam essa perspectiva a partir de dois 

pressupostos: (a) a atribuição externa, na qual as organizações devem ser atribuídas como 

capazes de agir por outros atores, especialmente por seus principais interessados e do público; 

e , (b) a intencionalidade , pelo fato das organizações serem capazes de deliberação, a auto-

reflexão e ação guiada por objetivos.  Primeiro, a hipótese de atribuição externa é que. King, 

Felin e Whetten (2010) apontam que os atores sociais são reconhecíveis por causa da maneira 

que eles são percebidos e interpretados por outros atores. Ainda segundo os autores, os atores 

têm a capacidade de tomar decisões e agir por vontade própria, e responsabilizá-las pelas 

decisões que tomam.  

 

Figura 3: O cenário social das organizações 

 

Fonte: adaptado de King, Felin e Whetten (2010). 

 

Assim, King, Felin e Whetten (2010) afirmam que a organização age e é; isto é, as 

ações de uma organização define o que é. Para King, Felin e Whetten (2010), as organizações 

ocupam uma posição única no cenário social de formas e atores coletivos, conforme a figura a 

seguir. Segundos os autores, verticalmente, estes três tipos de atores podem e muitas vezes 

interagem uns com os outros, já que o Estado regula tanto a indivíduos e organizações, e os 

dois atores, por sua vez tentam moldar as competências de regulação do Estado. 
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Horizontalmente, a organização pode ser comparada a dois outros tipos de entidades sociais 

que também são, estruturalmente, constituído por indivíduos e são regulados pelo Estado: os 

mercados e as comunidades (KING, FELIN E WHETTEN, 2010).   

Para King, Felin e Whetten (2010) as organizações são um tipo de ferramenta social 

projetado pelos indivíduos para realizar uma ação coletiva intencional em uma escala e de 

forma que seja inatingível por qualquer indivíduo e, depois de formada, como tal, as 

organizações assumem uma vida própria e estão sujeitos a um padrão de  responsabilidade 

análoga à que acompanha a indivíduos. Os autores apresentam  implicações analíticas a partir 

da perspectiva de organizações como atores sócias, dentre elas o fato de que estando as 

organizações dadas atores sociais, os estudos organizacionais precisam ser capazes de 

distinguir entre a ação organizacional e as ações individuais que ocorrem dentro de um 

ambiente organizacional, já que as ações individuais que ocorrem dentro de um contexto 

organizacional são muitas vezes apenas vagamente relacionado com a participação de 

organização de uma pessoa, às vezes feitas em nome da organização e, por vezes dirigidas à 

organização . Além disso, os autores afirmam que essas características distintivas apontam 

para formas específicas em que as organizações se relacionam com outras formas coletivas, já 

que embora as organizações possam surgir das condições de mercado ou de tentativas de 

organização da comunidade, uma vez criadas, as organizações representam uma entidade 

distinta com características sociais que são independentes de tais condições de fundação.  

 Para Ibarra-Colado (2010), a própria idéia de 'organização' tem sido 

reinventada como um artifício indispensável que homogeneíza as diferentes realidades. Este 

conceito dominante de organização formula as nações da periferia como expressões 

imperfeitas dos países do Centro. Apesar de suas limitações são óbvias, este conceito adquiriu 

maior relevância nas últimas décadas devido à implementação do neoliberalismo e da 

racionalidade do mercado. Estes mesmos fatos ajudam a explicar a crescente importância dos 

Estudos Organizacionais em toda a região. Em segundo lugar, seria difícil negar que as 

sociedades modernas em todo o mundo passam a ser regidos pela imposição da racionalidade 

instrumental. Essa racionalidade tem sido adaptado para os modos de organizar rapidamente 

ganhando autonomia e produção de riscos e efeitos inesperados em todo lugar (IBARRA-

COLADO, 2010). 

Para Ibarra-Colado (2010) a principal característica do desenvolvimento Estudos 

Organizacionais de da América Latina como a sua tendência para a falsificação e imitação do 

conhecimento gerado no Centro. Além disso,  o papel desempenhado pelo termo 'organização' 

funciona como um artifício que facilita a comparação de diferentes realidades através de suas 
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variáveis estruturais,mas também a incapacidade de este termo para reconhecer qualquer 

realidade que escapa à racionalidade instrumental e da lógica do mercado. Ele também 

articula a crescente importância de tais conceitos no contexto do neoliberalismo. 

Para Ramos (1981) a teoria da organização predominante era pré-analítica e ingênua, 

já que é baseada na racionalidade instrumental. Para o autor, seu sucesso era unidimensional, 

em virtude do impacto desfigurador que oferecia à vida humana associada. A teoria da 

organização naquele momento daria  

um cunho normativo geral ao desenho implícito da racionalidade funcional. 

Admitindo como legítima e ilimitada a intrusão do sistema de mercado na vida 

humana, a teoria de organização atual é, portando teoricamente incapaz de oferecer 

diretrizes para a criação de espaços sociais em que os indivíduos possam participar 

de relações interpessoais verdadeiramente autogratificantes. A racionalidade 

substantiva sustenta que o lugar adequado à razão é a psique humana. Nessa  

conformidade, a psique humana deve ser considerada o ponto de referência para a 

ordenação da vida social, tanto quanto para a conceituação da ciência social em 

feral, da qual o estudo sistemático da organização constitui domínio particular 

(RAMOS, 1981, p.23). 

 

Segundo Ramos (1981, p.86) a ―ciência da organização [...] está enredada numa trama 

de pressupostos não questionados, que derivam da sociedade centrado no mercado e dela são 

reflexos‖. Para Ramos (1981, p. 92), ―o mercado tende a transformar-se na força modeladora 

da sociedade como um todo, e o tipo peculiar de organização que corresponde às suas 

exigências assumiu o caráter de um paradigma, para a organização de toda a existência 

humana‖. Nessa perspectiva o autor indica a existência de três pressupostos não articulados 

até aquele momento na disciplina organizacional dominante: ―(a) a identificação da natureza 

humana, em geral, com a síndrome de comportamento inerente à sociedade centrada no 

mercado; (b) a definição do homem como detentor de emprego; e, (c) a identificação da 

comunicação humana com a comunicação instrumental‖. 

Dessa forma, Ramos (1981, p.118) estabelece que a ―formação de uma abordagem 

substantiva para a organização inclui duas tarefas distintas: a) o desenvolvimento de um tipo 

de análise capaz de detectar os ingredientes epistemológicos dos vários cenários 

organizacionais; b) o desenvolvimento de um tipo de análise organizacional expurgado de 

padrões distorcidos de linguagem e conceitualização‖. Assim, Ramos (1981) apresenta quatro 

pontos cegos da teoria organizacional (op. cit., p. 121):  

o conceito de racionalidade predominante na vigente teoria organizacional parece 

afetado por fortes implicações ideológicas; [...] a presente teoria da organização não 

distingue, sistematicamente, entre o significado substantivo e o significado formal da 

organização; [...] a presente teoria da organização não tem clara compreensão do papel 

da interação simbólica, no conjunto de relacionamentos interpessoais; a presente teoria 

da organização apóia-se numa visão mecanomórfica da atividade produtiva do 

homem. 
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Segundo Demo (2009) enquanto o funcionalismo acentua a face consensual e 

harmoniosa da sociedade, o sistemismo parte de certa dose de conflito. Assim, segundo o 

autor, o sistemismo exige a elaboração de respostas adequadas para resolver, compensar ou 

abafar os conflitos e ressalta a dinâmica de manutenção do sistema. Demo (2009) afirma que 

o sistemismo não concebe bem os conflitos não solucionáveis que resultariam na superação 

do sistema. O sistemismo invadiu principalmente a administração pública, a administração de 

empresas, a política e a economia, pois foca a manutenção de sistemas, ao seu funcionamento 

mais racional e produtivo possível e ao cuidado de não colocá-lo sob contestação (Demo, 

2009). O autor afirma que para a manutenção das estruturas de poder e de dominação, a 

perspectiva sistêmica foi um achado. Demo (2009, p.111) afirma que ―diante de estruturas 

muito sofisticadas de informação, a sociedade tornou-se mais manipulável, mais previsível, 

mais administrável. A mudança mais drástica vai ficando mais difícil porque os controles são 

inúmeros e eficientes[...]‖. Assim, o controle duro dá lugar à cooptação dos adversários, à 

oposição domesticada, ao convencimento  via propaganda, via indústria cultural.   

Da mesma forma que trabalha com a racionalidade, Ramos (1981) também caracteriza 

as organizações como formais e substantivas, de acordo com o tipo de racionalidade que as 

sustenta. Nesse sentido, para o autor, as organizações formais são criadas para a maximização 

de recursos. Ao propor uma conceitualização de uma abordagem substantiva de organização, 

Ramos (1981, p.134-135) estabelece algumas considerações, das quais se destaca aqui três 

delas: 

Os limites da organização deveriam coincidir com seus objetivos. [...] É possível 

tentar definir a organização econômica como um sistema microssocial que produz 

mercadorias segundo normas contratuais objetivas, dispõe de meios operacionais 

para a maximização de recursos limitados e utiliza critérios quantitativos para 

avaliar a equivalência de bens e serviço. [...]A conduta individual, no contexto das 

organizações econômicas, está, fatalmente, subordinada a compulsões operacionais, 

formais e impostas.[...] Uma abordagem substantiva da teoria organizacional 

preocupa-se, sistematicamente, com os meios de eliminação de compulsões 

desnecessárias agindo sobre as atividades humanas nas organizações econômicas e 

nos sistemas sociais em geral. [...] Todavia, essa abordagem está interessada em 

meios viáveis de redução, e mesmo de eliminação, de descontentamentos e com o 

aumento da satisfação pessoal dos membros das organizações econômicas. 

 

 

A partir de suas análises, Ramos (1981) propõe a Teoria da Delimitação dos Sistemas 

Sociais, na qual cria um modelo multidimensional, onde a delimitação organizacional envolve 

a perspectiva de a sociedade é construída por vários enclaves, na qual o mercado é apenas um 

deles e de que o homem atua em tipos diferentes de atividades substantivas. A figura a seguir 

ilustra o modelo: 
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Não caberia aqui um detalhamento desse paradigma, mas sim ressaltar que sua 

proposta, segundo Ramos (1981) é uma tentativa de superar o processo contínuo de 

unidimensionalização da vida. Nesse sentido, a ideia de paraeconomia do autor também ―pode 

ser entendida como proporcionadora da estrutura de uma teoria política substantiva de 

alocação de recursos e de relacionamentos funcionais entre enclaves sociais, necessários à 

estimulação qualitativa da vida social dos cidadãos‖ (op. cit. p.177). 

Serva (1997) resgata que Guerreiro Ramos constrói sua ―teoria substantivada vida 

humana associada‖, tendo a racionalidade substantiva como principal categoria de análise, na 

qual a ética seria elemento central para abordar a vida social e por meio dela as pessoas 

poderiam conduzir sua vida em direção à auto-realização e à emancipação, sempre 

considerando o direito dos outros em também alcançar esses caminhos. O autor  (op. cit. p. 

20) destaca que ―os autores brasileiros criticam e denunciam a razão instrumental, opondo a 

ela a racionalidade substantiva. No entanto, não conseguem comprovar empiricamente se esta 

última pode ser empregada na gestão das organizações produtivas‖.  

Tentando contornar esse impasse, Serva (1997) realiza um estudo, agregando à 

tipologia de Guerreiro Ramos a perspectiva de Habermas, de ação comunicativa, na tentativa 

de construir elementos que permitam uma melhor caracterização dos dois tipos de 

racionalidade, conforme o quadro a seguir.  

 

Quadro 5: Características da Racionalidade Substantiva e da Racionalidade instrumental 
Racionalidade substantiva Racionalidade instrumental 

Auto-realização  

Entendimento  

Julgamento ético  

Autenticidade  

Autonomia 

 

 

 

Cálculo 

Fins 

Maximização de recursos 

Êxito, resultados 

Desempenho 

Utilidade 

Rentabilidade 

Estratégia interpessoal 

Fonte: adaptado de Serva (1997, p. 22-23). 

A partir dessa caracterização, na qual uniu as perspectivas de Guerreiro Ramos e 

Habermas, Serva (1997) estabeleceu alguns indicadores do processo administrativo 

(Hierarquia e normas, Valores e objetivos organizacionais, Tomada de decisão, Controle, 

Comunicação e relações interpessoais, Ação social e relações ambientais, Reflexão sobre a 

organização, Conflitos, Satisfação individual  e Dimensão simbólica) para caracterizar as 

organizações estudas em cada um dos elementos do seu processo administrativo  a partir dos 

dois tipos de racionalidade. Para tal, o autor estabeleceu um continuum de intensidade da 
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racionalidade substantiva, na qual poderia ser estabelecida a intensidade de razão substantiva 

para cada empresa estudada. 

Segundo Alves (2002), Guerreiro Ramos (1987) ao trabalhar sua ―teoria substantiva da 

vida associada‖ dá as pistas do que seriam  organizações substantivas, definindo-as como 

aquelas que  se constroem em um eixo não separado da esfera mercantil ou pelo menos  não  

subordinado à ele. De acordo com Alves (2002, p.6), 

 Guerreiro Ramos concebe um modelo dual de organizações: por um lado, 

organizações formais (que ele iguala às burocracias, no sentido weberiano) regidas 

pela racionalidade instrumental; por outro lado, organizações substantivas regidas 

pela racionalidade substantiva. Apesar da importância que é atribuída ao conceito de 

organização substantiva na obra de Guerreiro Ramos, pode-se afirmar que, do ponto 

de vista descritivo operacional, não se consegue visualizar, em seu pensamento, a 

estrutura desse tipo de organização. 

 

Alves (2002) ainda resgata o estudo em que Serva (1993) apresentou as características 

das organizações substantivas: são norteadas por princípios logicamente inter-relacionados: 

primazia da ação coletiva, respeito às diferenças individuais, busca de  equilíbrio entre 

homem e organização, ação  calcada em identidade de valores; são organizações nas quais há 

relações interpessoais intensas e fortes; é constante e intensa a  reflexão coletiva sobre o 

cotidiano da organização; as estruturas hierárquicas são ou extremamente flexíveis ou 

inexistentes; só se aceitam novos membros que se identifiquem com os valores e com a causa 

maior da  organização; há livre circulação de informações, o que facilita o processo coletivo  

de tomar decisões; os indivíduos são remunerados conforme a atividade que executem e seu 

comprometimento com a organização; os horários de trabalho são flexíveis; o rendimento dos 

indivíduos é aferido coletivamente, em reuniões periódicas e há abertura  para o diálogo e 

para a negociação; a organização se expressa, em termos sociais, pelos valores que esposa; 

são precários os mecanismos para avaliar sistematicamente a satisfação do usuário; sempre 

busca na  sociedade o respaldo para suas ações. 

Ramos (1996) também propõe a noção de redução sociológica, que não se destina 

apenas em habilitar a transposição , de forma crítica, do conhecimento de um contexto social 

para outro, m também caracteriza a existência culta e transcendente da existência humana, que 

habilita a superação de condicionamentos circunstanciais. O autor descreve a redução como: 

(a) uma atitude metódica; (b) que não admite a existência na realidade social de objetos sem 

pressupostos; (c) que postula a noção de mundo; (d) que é perspectivista; (e) na qual seus 

suportes são coletivos e não individuais; (f) que se constitui como um processo crítico-

assimilativo da experiência estrangeira; e. (g) que embora tenha como suportes coletivos as 

vivências populares, é uma atitude altamente elaborada. Ramos (1981, p. XI) afirmava que 
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―uma teoria da organização centralizada no mercado não é aplicável a todos, mas apenas a um 

tipo especial de atividade. A aplicação de seus princípios a todas as formas de atividade está 

dificultando a atualização de possíveis novos sistemas sociais, necessários à superação de 

dilemas básicos de nossa sociedade‖. 

Bariani (2010) afirma que Guerreiro Ramos releva a condição do Estado como grande 

arauto da modernização, único agente capaz de se sobrepor aos interesses privatistas das 

oligarquias. No entanto, tal condição do Estado elide a participação dos grupos sociais no 

processo de mudança.  

Segundo Tenório (2010, p.36) : 

O reconhecimento da precariedade fundamental de qualquer tipo de organização 

social deve advertir o administrador contra o perigo de uma técnica ou ciência da 

administração que se pretenda auto-suficiente e capaz de resolver todas as questões 

que emergem da realidade social. O sucesso da administração depende de sua 

modéstia e de sua humildade. Na medida em que ela sabe distinguir os seus domínios 

daqueles que pertencem a outras ciências e se dispõe a uma tensão crítica relativa aos 

seus procedimentos, permanece um instrumento de progresso, erigindo-se em 

verdadeira prestidigitação quando transpõe estes limites e normas (RAMOS apud 

TENORIO, 2010, p. 36). 

 

França Filho (2010) afirma que o  vigor da análise de Guerreiro Ramos está na sua 

capacidade em retomar o debate sobre a transmutação do conceito de razão ao longo do 

tempo. Segundo o autor, a alternativa apresentada por Guerreiro Ramos ao conceito 

unidimensional de razão seria a noção de racionalidade substantiva, que o autor teria 

elaborado a partir de uma tradição crítica da razão moderna presente em Weber, Mannheim, 

Horkheimer, Habermas e Voeglin. Enquanto na racionalidade instrumental deve prevalecer a 

assertiva maquiaveliana – segundo a qual ―os fins justificam os meios‖, pois o que importa, 

neste parâmetro de racionalidade, é a capacidade que possuem os meios para atingir os 

objetivos pré-fixados, ou seja, os meios não têm importância em si mesmos –, na 

racionalidade substantiva, por outro lado, avalia-se a qualidade intrínseca de cada ação 

empreendida, já que o propósito dessa razão é o entendimento humano. Nela, a escolha e 

definição dos fins não podem ser jamais exteriores à condição humana. Isto é, os fins 

definem-se como valores. (FRANÇA FILHO, 2010) 

Radin (2010, p. 598-599) aponta algumas características do cenário do setor público 

no ínicio do século XXI: (a) fronteiras de políticas mutáveis; (b) percepções inconstantes 

sobre o papel do governo; (c). interdependência entre níveis de governo;  (d) interdependência 

entre público e privado; e, (e) foco no desempenho. 

De acordo com Lynn Jr. (2010, p.30) as diferenças entre a gestão pública e a gestão 

privadas estão pautadas nos seguintes argumentos:  
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 (1) o interesse público difere do privado; (2) as autoridades públicas, por exercerem o 

poder soberano do Estado, devem necessariamente atender aos valores democráticos 

em detrimento dos interesses de qualquer grupo ou material em particular; e, (3) a 

Constituição exige o tratamento igualitário das pessoas e descarta o tipo de 

seletividade que é essencial para sustentar a lucratividade. 
 

Segundo Bartels (2009) as propostas neoliberais para as reformas estruturais na área 

pública são baseadas na destituição da utilidade da burocracia para a sociedade moderna. Para 

o autor, na perspectiva liberal argumenta-se não só que burocracia está ultrapassada ou tem 

algumas disfunções estruturais, mas que a burocracia tem de ser substituída devido à falha 

fundamental de sua racionalidade formal.  

Bartels (2009) afirma que na sociedade moderna, as organizações estão mudando os 

valores a que o homem orientado suas ações, ficando em tensão com a pluralidade de 

maneiras distintas de ver, pensar e agir que os indivíduos possuem. Dessa forma, para o autor, 

em vez de perder o trabalho de Weber através de uma "mudança de paradigma", parece mais 

útil para os estudos da administração pública explorar ainda mais a utilidade do tipo ideal de 

burocracia para a compreensão de fenômenos como o efeito do exercício de dominação na 

sociedade sobre a liberdade individual.  

Para Bernard (2008) a metáfora da gaiola de ferro destaca um aspecto importante da 

burocracia: a prisão institucional e individual dos agentes burocráticos. Segundo o autor, o 

conceito de Weber de fato refere-se à gaiola de ferro como um cativeiro dentro de uma 

organização. 

De acordo com Bernard (2008), dentre as principais características burocráticas de 

uma gaiola de ferro, a racionalidade instrumental parece uma dimensão importante. Para o 

autor, dessa forma, os atores organizacionais são presos pelo domínio da racionalidade 

instrumental, que envolve a moldagem coletiva do comportamento dos indivíduos. Assim, 

Bernard (2008) defende que a burocracia legitima a racionalidade instrumental como o quadro 

cognitivo e cultural que orienta a de tomada de decisões. 

De acordo com Tierean e Brătucu (2009), burocracia é o conjunto de regulamentos 

elaborados pelos governos para controlar a atividade, geralmente em grandes organizações e 

governos; é representada por um procedimento padronizado que determina a execução de 

todos os processos dentro de uma instituição, a divisão de hierarquia, poder e 

relacionamentos. Mesmo assim, para os autores, na prática, todos os dias, a interpretação e a 

execução da política conduz à influência informal. 

Segundo Motta (1986, p. 37) a burocracia estatal assumiu aspecto muito semelhante ao 

de uma empresa de grande porte, ―seja por sua atuação produtiva,  para-produtiva ou 
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reguladora, seja por suas funções repressivas e ideológicas cada vez mais fortes.‖ Assim, para 

Motta (1986) ocorre a burocratização de todas as esferas da vida social. 

Segundo Seibel (2010) o papel político da administração pública possui um status 

ambíguo na teoria da administração pública, já que enquanto a noção de Weber sobre a 

administração pública como "burocracia" pode aparecer sob politizados, administração 

pública se apresenta como um fenômeno mais politizada na perspectiva da escolha pública. 

Assim, segundo o autor, as questões urgentes da administração pública são estão voltadas para 

aspectos como desempenho e controle em prol da melhoria da prestação de contas e 

resultados de políticas e da própria gestão pública e que isto, evidentemente, molda a 

percepção de padrões e agendas de investigação dos estudiosos no campo.  

Para Seibel (2010), o papel político da administração pública encontra-se 

desigualmente representados nas principais teoria da administração pública e de investigação, 

já que questões de governança e desempenho administrativo são mais valorizadas do que as 

questões de proteção dos direitos civis ou de integração política. 

Para o autor, neste ambiente desfavorável epistemológico, conceitos positivos do que faz a 

administração pública "política" dificilmente podem florescer.  

Seibel (2010) afirma que é inegável que a administração pública, prevê vários níveis 

de participação cívica e de participação para além das eleições. Para o autor, corpos 

organizacionais na esfera pública são capazes de mobilizar o apoio de seu ambiente sócio-

político. Assim, Seibel (2010) aponta que neste contexto, a administração pública funciona 

como um integrador de política em seu próprio direito, mas que, no entanto, não é um assunto 

de destaque da pesquisa acadêmica. Seibel (2010) ao estudar a experiência alemã, defende 

que a Administração pública na Alemanha serviu como um integrador de política muito antes 

de partidos e parlamentos surgiram. A ironia é que, enquanto os estudantes da administração 

pública em todo o mundo irão identificar a contribuição alemã para o campo na obra de Max 

Weber, a ciência da administração pública na Alemanha é muito mais influenciada pelo 

pensamento não-weberiana, que abordam explicitamente o próprio papel político da 

burocracia que Weber desprezadas ou rejeitadas. 

Já segundo Gualmini (2008) em grande parte da literatura da administração pública 

internacional, a Nova Gestão Pública (NGP), já parece estar atolada em um lamaçal de 

revisões críticas e avaliações. Para a autora, apesar de algumas críticas serem procedentes, 

não pode haver dúvida de que a NPM representa uma tendência que tem afetado 

consideravelmente a tomada de decisão no setor público em todo o mundo.  
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Gualmini (2008) toma os exemplos das burocracias do Sul da Europa, onde as 

reformas de inspiração na NGP foram introduzidas mais tarde do que no mundo de fala 

inglesa, mas, mesmo assim, teve um papel decisivo na agenda política dos dois governos 

socialistas e conservadores. No seu trabalho, a autora apresenta os resultados de um estudo 

comparativo - baseado em três dimensões específicas (burocracias centrais estrutura formal, 

organização do serviço público, processos administrativos), das reformas administrativas em 

cinco países europeus.  Gualmini (2008) afirma que estas três dimensões empíricas são ainda 

desagregados em mais variáveis específicas que constituem dois tipos ideais opostos de 

administração pública: por um lado, a burocracia empresarial, sobre a burocracia, com 

hierárquico-weberiana (tabela 1) apresenta um quadro comparativo entre dois  tipos-ideais da 

burocracia estatal.  

Quadro 6: Dois tipos-ideais da burocracia estatal 
Burocracia empresarial 

(organizada por produto) 

Modelo burocrático weberiano 

(organizada por função) 

1. Estrutura formal 

Departamentos, como principais unidades 

organizacionais 

Direções-gerais como principal unidade 

organizacional 

Inexistência de gabinetes ministeriais 

 

Gabinetes ministeriais como espaços estratégicos 

para as decisões políticas 

Descentralização estrutural Centralização hierárquica 

Unidades organizacionais delegadas (órgãos 

administrativos) que desfruta de considerável 

autonomia 

Unidades organizacionais delegadas (órgãos 

administrativos), gozando de autonomia limitada 

Mútuas ou até mesmo conflitantes relações entre os 

departamentos e agências 

Relação de dependência entre agências e 

ministérios 

2. Organização do serviço público 

Carreiras organizadas numa base profissional Carreiras organizadas numa base formal-legal 

Especialização e capacitação gerencial Formação geral e jurídica 

Alto grau de mobilidade pública / privada Baixo grau de mobilidade pública / privada 

Recrutamento descentralizado Recrutamento centralizado 

O uso generalizado de contratos de trabalho flexíveis O uso limitado de contratos de trabalho flexíveis 

Mínimo ethos burocrático Significativo ethos burocrático 

Sistema de mérito Sistema de antiguidade 

Forte burocracia representativa Fraca burocracia representativa 

O uso difundido da negociação coletiva O uso limitado da negociação coletiva 

3. Processos e procedimentos  administrativos 

Gestão por objetivos e orientação para resultados Observância das normas e procedimentos formais 

Auditorias de desempenho e mensuração Prevalência de controles anteriores 

Instrumentos para a avaliação dos resultados Ausência de avaliação dos funcionários públicos 

Simplificação e desburocratização Forte regime normativo / legal 

Instrumentos para a participação dos cidadãos e um 

governo aberto 

Falta de instrumentos para a promoção da 

participação dos cidadãos 

Os códigos de boas práticas, códigos destinados a 

melhorar as relações com os cidadãos 

Não existem códigos específicos de práticas em 

matéria de relações com os cidadãos 

Gráficos de qualidade e padrões de serviço pré-

definidos 

Ausência de gráficos e padrões de qualidade pré-

definidos (domínio das normas jurídicas) 

O uso difundido do governo eletrônico Baixa promoção do governo eletrônico 

Fonte: adaptado de Gualmini (2008). 
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Em sua análise, Gualmini (2008) mostra que (a) a filosofia da NGP  claramente 

permeou as burocracias da Europa Continental, especialmente no que diz respeito ao conteúdo 

das reformas formuladas, cujas consequências foram mediadas por um conjunto misto de 

fatores institucionais; (b)  houve consenso considerável em termos de criação de idéias 

compartilhadas de reforma e de estilos de gestão de processos administrativos e de 

comportamento, no entanto, tem havido menor convergência quando se trata de medidas 

estruturais e de organização do serviço público; e, (c)   na década de 1980 e 1990, a maioria 

dos países europeus afastou-se do modelo jurídico da burocracia estatal para o modelo 

empresarial e que essa transição foi concluída em países onde os fatores institucionais 

combinados de tal forma a criar um contexto favorável situacional.  

Em outros países (especialmente nos estados do sul da Europa) a mistura especial de 

forças institucionais apenas permitiu a adoção de alguns componentes do NGP .  Assim, a 

autora sugere que a necessidade de uma abordagem multi-causal para o estudo de tais 

fenômenos complexos como a reforma administrativa, especialmente quando se lida com 

análises em larga escala, mesmo quando as regularidades e convergência parecem prevalecer 

sobre as especificidades e idiossincrasias. 

A hipótese  de Gualmini (2008)  é que, quando burocracias nacionais têm-se 

caracterizado pela fragmentação da organização (isto é, a coesão limitada da elite 

burocrática), e, por conseguinte, um grau restrito de autonomia, coligações governo estável e 

coesa ter sido capaz de introduzir reformas radicais no o período em questão. Isso aconteceu 

na ausência de quaisquer obstáculos significativos para mudar a política (ou seja, na ausência 

de fortes grupos de interesse centralizado).  Para a autora, Este foi o caso tanto no Reino 

Unido e os EUA. Por outro lado, Gualmini (2008) afirma que onde as burocracias nacionais 

têm sido marcados por uma coesa, cultura altamente institucionalizado organizacional 

baseada em um forte grau de legalismo e do formalismo (como na Itália, Alemanha e 

Espanha), ou em valores profissionais independentes (como na França), e por um sistema de 

grupos de interesse central organizado, que tradicionalmente têm sido incluídos no processo 

de decisão política, esses fatores têm atuado como uma barreira à mudança de gestão ampla 

do exterior, quer na presença de gabinetes estável (como na Espanha e Alemanha) ou em a 

presença de Governos menos coesos, menos estáveis, (como na Itália e França). 

Para Pollitt (2009) examina a hipótese de que as formas pós-burocrático de 

organização desempenho inferior ao das burocracias tradicionais, em relação à memória 

organizacional e aprendizagem com a experiência. O autor defende a hipótese de que 
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a tradicional burocracia do setor público tende a ter melhor memória organizacional do que os 

principais tipos de organização pós-burocrática.  

Pollitt (2009) compara o modelo burocrático e o modelo pós-burocrático na área 

pública. Para o autor, a burocracia não é uma organização temporária, é uma organização da 

carreira com um, coma autoridade central contínua, na qual o registro escrito é o centro de 

operações e as regras hierarquicamente definidas são a base da continuidade e coerência na 

tomada de decisão burocrática. Já na organização pós-burocrática, o autor afirma que: (a) as 

hierarquias são achatadas; (b) partes significativas de atividades da organização não são mais 

realizadas pelos institutos específicos, com um lugar fixo na hierarquia, mas sim por equipes 

temporárias ou redes que podem incluir pessoas de fora de vários tipos; (c) os funcionários 

estão ainda nomeados sobre os contratos, mas a natureza desses contratos torna-se mais 

variável; (d) os salários também se tornam menos uniformes e menos previsíveis; (e) em 

todos os níveis, há mais tempo parcial e trabalho temporário; (f) há uma estrutura de carreira, 

mas pode envolver saltos de organização para organização, do setor público ao setor privado; 

(g) o princípio de que as decisões devem ser registradas é mantida, mas as formas em que a 

gravação tenha lugar tornaram-se mais rápido e mais variadas, nomeadamente através de 

sistemas eletrônicos; (h) o funcionário está sujeito a controle e disciplina, mas os efeitos 

desses controles tendem a diminuir.  

Além disso, Pollitt (2009) afirma que toda a organização continua a ser regida por 

regras, mas (a) (pelo menos retoricamente), flexibilidade e iniciativa são mais  valorizadas, 

(b) mais as regras são susceptíveis a suavizações, e (c) as regras são susceptíveis de evoluir 

mais rapidamente o que também torna mais difícil de aprender e internalizar. 

O problema segundo Pollitt (2009) é que as organizações pós-burocráticas pode 

assumir muitas formas, como na Nova Gestão Pública (NGP) e nas Redes de Serviço Público 

(PSNs). A Nova Gestão Pública, segundo Pollitt (2009) é um fenômeno em dois níveis: no 

nível superior é uma teoria geral ou doutrina de que o setor público pode ser melhorada 

através da importação de conceitos de negócio, técnicas e valores, no nível mais mundano, é 

um conjunto de conceitos e práticas específicas, incluindo:Jung (2010)  discute os 

problemas na transferência do conceito de um particular a um contexto do setor público.  

O tema administração pública no Brasil possui uma relevância indiscutível na 

atualidade. Mas afinal, como definir administração pública? Entre as diversas definições 

existentes, Bobbio et. al. (2004) define a administração pública como o conjunto de atividades 

diretamente destinadas à execução concreta das tarefas ou incumbências consideradas de 

interesse público ou comum, em uma coletividade ou em uma organização estatal. Essa ideia 
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consolida a perspectiva de que cabe ao Estado a responsabilidade de trabalhar a dimensão 

cultural como elemento fundamental para o desenvolvimento. 

A administração pública no Brasil tem gerado diversos debates em torno de sua 

evolução, de suas perspectivas e de suas controvérsias. Torna-se imprescindível, então, além 

de conhecimentos práticos, compreender melhor o contexto e os principais conceitos que 

permeiam o tema, tendo em vista que, Guerreiro Ramos (1983b), já dizia que a ―nova 

administração pública‖, se caracteriza pela percepção do hiato existente entre o que sabemos e 

o que devemos saber para cumprir os nossos deveres. Assim, o conteúdo que será aqui 

desenvolvido objetiva apresentar os conceitos básicos a respeito da administração pública e 

fomentar a reflexão sobre seu contexto no Brasil.  

O Estado, de acordo com Birou (1976), pode ser definido como: (a) uma forma de 

governo, um regime político; (b) o governo e a administração superior de uma nação; ou (c) 

um conjuntos dos cidadãos considerados como corpo político. O Estado, para o autor, trata-se, 

ainda, de uma organização política da comunidade histórica que constitui determinada nação 

com a finalidade de tomar decisões.  

Em síntese, Birou (1976) estabelece que o Estado é um conjunto de instituições que se 

constituem a fim de formar uma máquina reguladora, isto é, a parte do corpo político cuja 

função consiste em manter a lei, governar os limites da Constituição, promover a prosperidade 

comum e a ordem pública e administrar os negócios públicos, tendo como foco os interesses 

do todo.  

O Estado, no que tange a sua existência, segundo Azambuja (1977), possui três 

elementos essenciais. O primeiro deles é a população, que é o povo que habita o Estado, isto 

é, o grupo de indivíduos sujeitos às mesmas leis. O segundo é o território. E por fim, o último 

é a existência de um governo que seja independente e soberano. 

Muito se discute a respeito do papel e tamanho do Estado. Segundo Birou (1976), na 

concepção liberal, a função do Estado reduz-se a assegurar a manutenção da ordem 

estabelecida, em que os interesses individuais e o jogo livre dos mesmos constituem o 

interesse geral; já, na concepção totalitária, o Estado substitui-se ao corpo político e 

identifica-se à comunidade nacional, pretendendo ser o único meio de canalização e de 

expressão da vida cívica. 

O Estado brasileiro, no início do século XX, para Bresser Pereira (2001), era um 

Estado oligárquico e patrimonial, no seio de uma economia agrícola mercantil e de uma 

sociedade de classes recém saída do escravismo. Passados cem anos, é hoje um Estado 

democrático, entre burocrático e gerencial, presidindo sobre uma economia capitalista 
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globalizada e uma sociedade que não é mais principalmente de classes, mas de estratos. A 

transição do Estado Patrimonial para o Estado Gerencial, ou, do Estado Autoritário para o 

Estado Democrático, foi, portanto, imensa, mas repleta de contradições. A política deixou de 

ser uma apenas política de elites para começar a ser uma democracia de sociedade civil, em 

que a opinião pública tem importância crescente, embora os traços elitistas e a baixa 

representatividade dos governantes continuassem presentes. Nesta seção, serão então 

apresentadas algumas reflexões no que tange os contextos político, econômico e social no 

Brasil. 

O sistemismo, segundo Demo (2009) invadiu por completo determinadas disciplinas 

acadêmicas, dentre elas a administração de empresas e a administração pública, contribuindo 

assim para a manutenção, maximização e legitimação das estruturas de poder e para a 

eficiência dos mecanismos de controle. Nessa perspectiva, segundo o autor, a administração 

trata da manutenção de sistemas, da funcionalidade, da não contestação.  

Segundo Morgan (2007) a ordem que a teoria funcionalista tenta promover ―uma 

ordem superficial que mascara as contradições fundamentais‖ (op.cit. p.2007) Segundo 

Tragtenberg (1977, p. 21) ―a administração, enquanto organização formal burocrática, realiza-

se plenamente no Estado.‖ 

Já para Dupas (2005), as organizações da sociedade civil contemporânea ocupam 

espaços vazios deixados pelo Estado. De acordo com o autor, ―essa nova sociedade civil 

constitui uma trama diversificada de atores coletivos, autônomos e espontâneos que tentam 

mobilizar a opinião pública para ventilar e problematizar questões específicas apresentadas 

como de interesse geral‖ (op.cit. p. 181) 

Para Silva (2010) administrativa tinha como referencial teórico os trabalhos de 

Willoughby. Em sua obra Princípios de administração pública, cuja primeira edição data de 

1927, ele desenvolve a Teoria dos Departamentos de Administração Geral (D.A.G.). Segundo 

o autor ele busca uma nítida separação entre política e administração, define o papel de um 

departamento geral de administração tendo em conta.  Para ele, a percepção desta separação 

entre política e administração é um dos motes do debate sobre reforma administrativa durante 

o Estado Novo.  

Friedman (2006), por sua vez, aponta que a análise organizacional tornou-se uma das 

principais preocupações da análise política. Assim, as organizações podem ter 

impactos significativos, tanto na concepção de programas públicos e no ambiente da 

política social fora do governo. As organizações a implementar as políticas governamentais, 

ao mesmo tempo em que inovar, gerenciar vários programas e responder a vários 



 96 

desafios. Enquanto eles precisam cooperar com o governo sobre os 

serviços que contrato com ele, muitas vezes eles não agem como agentes do governo. Em vez 

disso, as organizações e o governo estão interligados na concepção e implementação das 

políticas. Para reconhecer isso, a análise política deve também ser ligada à análise 

organizacional.Assim, a análise organizacional é um instrumento útil, muitas vezes essencial 

componente de análise política (FRIEDMAN, 2006 ) 

Rainey (2009) indica que todas as nações enfrentam decisões sobre os papéis do 

governo e instituições privadas em sua sociedade. Rainey (2009) afirma que a evidência da 

influência da posse do governo sobre as estruturas das organizações públicas traz à 

tona outro tema estrutural, que demanda atenção. As estruturas internas dos órgãos 

públicos refletem, em parte, as estruturas de competência do órgão de governo sob o 

qual operam. 

Christensen et al. (2007) apontam que a abordagem da teoria de organização para o 

sector público pressupõe que não se pode compreender o conteúdo das políticas públicas 

e tomada de decisão nas organizações públicas, sem analisar a organização e os modos 

de funcionamento da administração pública. Os elementos centrais do argumento de apoio à 

concepção de que os organismos públicos e privados são fundamentalmente diferentes em 

aspectos-chave são, em primeiro lugar, que o interesse público diferem 

dos interesses privados, uma vez que o setor público deve-se considerar um amplo 

conjunto de normas e valores. Muitas considerações devem ser pesados contra os outros, e 

considerações democrática, os valores constitucionais e do bem-estar público é dado muito 

mais peso em organizações públicas do que em organizações privadas. Em segundo lugar, os 

líderes das organizações públicas são responsáveis perante os cidadãos e eleitores, em vez 

de grupos especiais. Terceiro, as organizações públicas necessitam de uma maior 

ênfase na abertura, transparência, igualdade,imparcialidade e previsibilidade. 

(CHRISTENSEN ET AL, 2007) 

Saloojee e Molejeti-Fraser (2010) também apresentam como características comuns 

aos processos de reforma do serviço público: (a) a construção de um conjunto de ações 

projetadas para melhorar a eficiência e a efetividade do serviço público no intuito de 

recompor sua cultura e seu ethos; (b) aumentar a transparência e a responsabilidade, 

reduzindo ineficiências e a corrupção; e, (c) concentrar o foco do serviço público no cidadão, 

intensificando o fornecimento de bens públicos.  

De acordo com Demo (2009, p.7) “dentre os bens sociais, dois se destacam neste 

contexto: a redistribuição da renda e a redistribuição do poder. Não são campos estanques 
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ou meramente justapostos”. A partir dessa perspectiva, a “questão essencial é: quem controla 

e a quem serve o Estado” (DEMO, 2009, p.103). 

Para Paula (2005), nas últimas décadas, transformações econômicas e sociais 

trouxeram a reforma do Estado e de sua administração para o centro da agenda política dos 

países, onde foram realizadas mudanças tanto na forma de organizar o estado quanto na de 

gerir a economia nacional. Mesmo assim, segunda a autora, a evolução das práticas 

administrativas, ainda permanece um desafio, já que os pesquisadores continuam buscando 

diálogo entre a administração e a ciência política. O problema para ela está no fato que, 

historicamente, os esforços vem sendo voltados para as soluções técnicas e não para aspectos 

os sociopolíticos ou para interesse publico e da democracia.   

Ainda de acordo com Paula (2005) o foco ainda é a eficiência dos processos 

gerenciais, e o resultado tem sido um descompasso entre as três dimensões que consideramos 

fundamentais para a construção de uma gestão pública democrática: a dimensão econômico-

financeira, a dimensão institucional-administrativa e a dimensão sociopolítica. Para a autora, a 

implementação do modelo gerencialista de gestão pública  orientado pela racionalidade 

instrumental  não resulta em uma ruptura com os problemas do passado. Ademais, a despeito 

do discurso participativo dessa nova administração, a estrutura e a dinâmica do Estado não 

garantiram uma inserção da sociedade civil nas decisões estratégicas e na formulação de 

políticas públicas. Em síntese, para a autora, a nova administração pública não conseguiu 

transcender a dicotomia entre política e administração, pois sua estrutura e características 

dificultam a infiltração das demandas populares e uma efetiva participação social.  

No Brasil entre os anos 80 e 90 começaram a emergir algumas experiências de gestão 

pública que se pautavam pela melhoria dos níveis de bem estar da população e pela 

modificação da cultura política através do exercício dos direitos de cidadania. De um modo 

geral, estas experiências se diferenciavam por incluir a participação popular, rompendo com o 

padrão autoritário que sempre caracterizou a administração pública. A tradição mobilizatória 

no Brasil alcançou o seu auge na década de 1960 durante o governo de João Goulart, quando 

a sociedade se organizou pelas reformas no país, sendo então  reprimida pelo golpe de 1964. 

Estas mobilizações reemergiram na década de 1970, período no qual as Igrejas Cristãs, 

inspirada pelos ideais da teologia da libertação e da educação popular, catalisou a discussão 

de problemas coletivos Esses episódios de mobilização ficaram também conhecidos como 

―novos movimentos sociais‖, fenômeno que empolgou os meios acadêmicos brasileiros e 

estimulou a realização de um grande número de pesquisas. Paralelamente se constituíam os 

primeiros Centros Populares, espaços criados por militantes políticos para facilitar sua 
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atuação junto às CEBs e bases comunitárias como assessores, educadores e organizadores da 

mobilização popular. A partir da década de 1980, estes Centros Populares também passaram a 

ser denominados organizações não-governamentais (ONGs) (PAULA e MOTTA, 2003). 

Os mesmos autores apontam, também, a emergência de uma nova visão de 

desenvolvimento e democracia que procura garantir a sustentabilidade da qualidade de vida 

da população através da inserção cidadã na formulação, implementação e avaliação das 

políticas públicas, inserção esta facilitada pelo processo de reinvenção político-institucional 

que deu origem à novos canais de participação social, tais como:  

 Fóruns Temáticos: são espaços plurais que estimulam a participação de todos 

os interessados no tema debatido, criam um espaço para a deliberação e o 

confronto de idéias, fazendo com que os participantes tenham acesso a um 

mesmo conjunto de informações e possam se solidarizar em relação aos 

problemas e necessidades de seus pares. 

 Conselhos Gestores de Políticas Públicas: apesar de sua contribuição para a 

gestão democrática, permanecem alguns desafios como evitar corporativismos 

constituindo uma base de representação que abranja o maior número possível 

de interessados, e, em segundo lugar, é preciso garantir a sintonia entre o 

conselho e os interesses sociais; é importante criar novos arranjos institucionais 

que estimulem a mobilização social e possibilitem maior inserção da sociedade 

nos conselhos, além de a amarração entre as esferas de governo também é um 

fator crucial 

 Orçamento Participativo: consiste na participação da população nas discussões 

e definições do orçamento público; revela uma combinação de mecanismos 

representativos e diretos de participação, bem como a criação de arranjos 

institucionais para possibilitar a inserção social; tenta a integração entre os 

aspectos técnicos e políticos da elaboração do orçamento público;  

Estas experiências emergiram a partir do campo movimentalista e se diferenciam, 

segundo Paula e Motta (2003) por que: (a) colocam em questão a tradicional prerrogativa do 

executivo de monopolizar a formulação e o controle das políticas públicas; (b) permitem a 

inclusão dos setores marginalizados na deliberação a respeito do interesse público; e, (c) 

possibilitam que os diferentes interesses presentes na sociedade sejam explicitados e 

negociados num espaço público transparente. Em síntese, segundo os autores, procuram 

contribuir para a construção de uma cultura política democrática, além de, através da 
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participação popular, promover a continuidade e consistência das políticas públicas, 

garantindo melhorias sustentáveis na qualidade de vida da população.  

O Estado brasileiro, no início do século XX, para Bresser Pereira (2001), era um 

Estado oligárquico e patrimonial, no seio de uma economia agrícola mercantil e de uma 

sociedade de classes recém saída do escravismo. Segundo o autor, passados cem anos, o 

Brasil é hoje um Estado democrático, entre burocrático e gerencial, presidindo sobre uma 

economia capitalista globalizada e uma sociedade que não é mais principalmente de classes, 

mas de estratos. A transição do Estado Patrimonial para o Estado Gerencial, ou, do Estado 

Autoritário para o Estado Democrático, foi, portanto, imensa, mas repleta de contradições. A 

política deixou de ser uma apenas política de elites para começar a ser uma democracia de 

sociedade civil, em que a opinião pública tem importância crescente, embora os traços 

elitistas e a baixa representatividade dos governantes continuassem presentes.   

O Brasil, de acordo com Bresser Pereira (2001), no plano político transitou do Estado 

oligárquico ao Estado democrático - de elites; no administrativo, do Estado patrimonial ao 

Estado gerencial; e, no plano social, da Sociedade Senhorial para a Sociedade Pós-Industrial. 

Para o autor, o Estado autoritário-modernizador, o Estado burocrático, e a sociedade 

capitalista, foram aqui transições rápidas, próprias de um país que salta etapas mas permanece 

subdesenvolvido, que se moderniza mas permanece atrasado porque dual e injusto.   

Assim , segundo Bresser Pereira (2001), é possível observar três modelos de gestão 

pública no Brasil ao longo do tempo: o modelo patrimonialista, o modelo burocrático e o 

modelo gerencial. Administração patrimonialista, para Bresser-Pereira (1998), é do Estado, 

mas não é pública, na medida em que não vida o interesse público. Para o autor, é a 

administração típica dos Estados pré-capitalistas, mais particularmente das monarquias 

absolutistas que antecederam o capitalismo e a democracia.   

No modelo patrimonialista, segundo dados do documento do MARE (1995), o 

aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano, e os seus auxiliares, 

servidores, possuem status de nobreza real. Além disso, os cargos são considerados 

prebendas. A coisa publica não é diferenciada da coisa privada. Em conseqüência, a 

corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração. No momento em que o 

capitalismo e a democracia se tornam dominantes, o mercado e a sociedade civil passam a se 

distinguir do Estado. Neste novo momento histórico, a administração patrimonialista torna-se 

uma excrescência inaceitável (MARE, 1995). 

Já a Administração Pública Burocrática, para Bresser-Pereira (1998) é aquela baseada 

em um serviço civil profissional, na dominação racional-legal weberiana e no universalismo 



 100 

de procedimentos, expresso em normas rígidas de procedimento administrativo. Segundo 

dados do documento do MARE (1995) a administração pública burocrática surge na segunda 

metade do século XIX, na época do Estado liberal, como forma de combater a corrupção e o 

nepotismo patrimonialista. Constituem princípios orientadores do seu desenvolvimento a 

profissionalização, a idéia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo, 

em síntese, o poder racional legal. Os controles administrativos visando evitar a corrupção e o 

nepotismo são sempre a priori.  Por isso, são sempre necessários controles rígidos dos 

processos, como por exemplo, na admissão de pessoal, nas compras e no atendimento a 

demandas. Mas ao mesmo tempo, o controle transforma-se na própria razão de ser do 

funcionário e em conseqüência, o Estado volta-se para si mesmo, perdendo a noção de sua 

missão básica, que é servir à sociedade (MARE, 1995). 

Assim, de acordo com o documento do MARE (1995), a qualidade fundamental da 

administração pública burocrática é a efetividade no controle dos abusos e, seu defeito, a 

ineficiência, a auto-referência, a incapacidade de voltar-se para o serviço aos cidadãos vistos 

como clientes. Esse defeito, entretanto, não se revelou determinante na época do surgimento 

da administração pública burocrática porque os serviços do Estado eram muito reduzidos. O 

Estado limitava-se a manter a ordem e administrar a justiça, a garantir os contratos e a 

propriedade (MARE, 1995). 

 Já o modelo gerencialista surge, segundo Abrúcio (1998), em um contexto de 

escassez de recursos públicos, enfraquecimento do poder estatal e de avanço de uma ideologia 

privatizante, o modelo gerencial se implantou no setor público. Ao longo dos últimos quinze 

anos, entretanto, o gerencialismo sofreu um contínuo processo de transformação, como 

veremos a seguir. Da inicial perspectiva conservadora, o debate referente ao modelo gerencial 

tem avançado por terrenos cada vez mais dominados pelas temáticas republicana e 

democrática (ABRÚCIO, 1998). 

A administração pública gerencial, de acordo com dados do MARE (1995),  constitui 

um avanço, e até certo ponto um rompimento com a administração pública burocrática. Isso 

não significa, entretanto, que negue todos os seus princípios. Pelo contrário, segundo dados do 

MARE (1995), a administração pública gerencial está apoiada na anterior, da qual conserva, 

embora flexibilizando, alguns dos seus princípios fundamentais, como a admissão segundo 

rígidos critérios de mérito, a existência de um sistema estruturado e universal de remuneração, 

as carreiras, a avaliação constante de desempenho, o treinamento sistemático. A diferença 

fundamental, para o MARE (1995), está na forma de controle, que deixa de basear-se nos 

processos para concentrar-se nos resultados, e não na rigorosa profissionalização da 
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administração pública, que continua um princípio fundamental. Assim, segundo o documento, 

na administração pública gerencial a estratégia volta-se: (a) para a definição precisa dos 

objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade; (b) para a garantia de 

autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros que lhe 

forem colocados à disposição para que possa atingir os objetivos contratados; e, (c) para o 

controle ou cobrança a posteriori dos resultados.   

Abrúcio (1998) apresenta o modelo de administração gerencial, dividido em três 

visões, a modelo gerencial puro, o consumerism e o public service oriented. A figura abaixo 

apresenta então as principais características de cada um dos modelos. 

 

Quadro 7: Visões da administração pública gerencial 
Modelo gerencial puro Consumerism Public Service Oriented 

economia/eficiência 

(produtividade) 

efetividade/qualidade accountability/eqüidade 

taxpayers (contribuintes) clientes/consumidores cidadãos 

Busca a eficiência com a 

redução de custos e aumento 

produtividade  

Introduz o conceito de qualidade no 

setor público. 

Faz parte de um debate recente. 

Conceitos ainda superficiais. 

Privatização de empresas 

nacionalizadas, 

desregulamentação, redução de 

gastos públicos.    

Implantação de programas de 

avaliação de desempenho.  

Utiliza-se de conceitos como 

accoutability, transparência, 

participação política, equidade e 

justiça e questões ausentes do 

debate no modelo gerencial. 

Utilização de técnicas de 

avaliação de desempenho e 

controle orçamentário. Adoção 

da administração por objetivos, 

descentralização administrativa e 

empowerment. 

Adotadas medidas de 

descentralização administrativa, 

delegando autoridade.   Adoção de 

um novo modelo contratual para os 

serviços públicos. 

Aborda a problemática da 

descentralização. Defende a virtude 

política da descentralização. 

A flexibilidade para decidir e 

inovar ficava em segundo plano. 

Subestimação do conteúdo 

político da administração 

pública.  

Despolitizou a administração 

pública 

Procura-se evitar a situação de 

monopólio, onde os consumidores 

não têm alternativa de escolha. 

Tem como problemas o fato do 

conceito de consumidor deve ser 

substituído pelo de cidadão, o 

atendimento ao princípio da 

equidade,  

 

Trabalha os conceitos de cidadão, 

que tem conotação coletiva, e de 

esfera pública, que se utiliza da 

transparência. 

Ao invés da competição, busca-se a 

cooperação. 

Possui a idéia otimista de que os 

cidadãos podem resolver todos os 

problemas do setor público na 

esfera local. 

Fonte: adaptado de Abrúcio (1998). 

De acordo com Bresser Pereira (2001), no início do governo Itamar Franco a 

sociedade brasileira começa a se dar conta da crise da administração pública. Assim, em 1995, 

Fernando Henrique Cardoso assume o poder e a crise do Estado burocrático-industrial ou 

burocrático desenvolvimentista era fato, a solução, portanto, era reformar e reconstruir o 

Estado para que este pudesse ser um agente efetivo e eficiente de regulação do mercado e de 

capacitação das empresas no processo competitivo internacional. Assim, segundo o autor, 
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cria-se o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, cujo ministro era Bresser 

Pereira, surgindo então a Reforma Gerencial de 1995. As primeiras ações da reforma foram 

então, a elaboração do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado e a emenda 

constitucional da reforma administrativa. Para Bresser Pereira (2001), quando as idéias foram 

inicialmente apresentadas, a resistência a elas foi muito grande, mas posteriormente houve o 

apoio.  

O aparelho de Estado é o Estado como organização, que conta com servidores 

públicos, recursos financeiros, máquinas, equipamentos e instalações, para a prestação de 

serviços no interesse da sociedade. O aparelho de Estado é o executor das decisões que são 

tomadas pelo Governo. A reforma do aparelho de Estado pode ser então definida como a 

mudança nas leis, na organização, nas rotinas de trabalho e na cultura e comportamento da 

administração pública, visando a melhoria da eficiência e do atendimento às necessidades da 

sociedade (MARE, 1997). Partindo desse conceito serão a seguir apresentadas as principais 

reformas no aparelho do Estado no Brasil: 

Para Abrúcio (1998), quatro fatores sócio-econômicos contribuíram para a crise do 

Estado e a conseqüente adoção da reforma: (a) a crise econômica mundial; (b) a crise fiscal; 

(c) a situação de ingovernabilidade; e, (d) a globalização e as inovações tecnológicas. 

Reformar o aparelho do Estado significa, de acordo com MARE (1995) garantir a esse 

maior governança, ou seja, maior capacidade de governar, maior condição de implementar as 

leis e políticas públicas. Pode-se distinguir diante disso, alguns objetivos globais da reforma: 

(a) aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade administrativa de governar com 

efetividade e eficiência, voltando a ação dos serviços do Estado para o atendimento dos 

cidadãos; (b) limitar a ação do Estado àquelas funções que lhe são próprias, reservando, em 

princípio, os serviços não-exclusivos para a propriedade pública não-estatal, e a produção de 

bens e serviços para o mercado para a iniciativa privada; (c) transferir da União para os 

estados e municípios as ações de caráter local: só em casos de emergência cabe a ação direta 

da União; e,  (d) transferir parcialmente da União para os estados as ações de caráter regional, 

de forma a permitir uma maior parceria entre os estados e a União.  

Para Bresser-Pereira (1998) embora a reforma gerencial tenha um caráter 

primordialmente institucional, ela é executada em três dimensões: 

 Dimensão institucional legal: está baseada na criação de instituições 

normativas e de instituições organizacionais que viabilizem a gestão, 

provocando mudanças significativas na estrutura legal e organizacional do 

Estado. 
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 Dimensão cultural: significa uma mudança de cultura no Estado para, de um 

lado, sepultar de vez o patrimonialismo e, de outro, transitar da cultural 

burocrática para a gerencial. 

 Dimensão gestão: colocar em prática novas idéias gerenciais, e oferecer a 

sociedade um serviço público de melhor qualidade, em que o critério e Êxito 

seja sempre o de o melhor atendimento ao cidadão-cliente a um custo menos. 

 

Além disso, a reforma, de acordo com dados do MARE (1997), não se limita à revisão 

de dispositivos constitucionais, ela abrange também a revisão de outras leis e normas, a 

concepção de novos instrumentos e gestão e de formas inovadoras de organização da 

administração.  

Porém, a reforma apresenta alguns contratempos. Para Abrúcio (1998) a reforma da 

burocracia pública e a redefinição do papel do Estado trazem alguns problemas como: 

 Reforma administrativa e processo político: deve-se levar em conta o contexto 

político institucional e é fundamental ter uma estratégia para buscar o 

consenso. A estratégia de implementação da reforma deve levar em conta o 

convencimento dos funcionários públicos (que podem apresentar resistências) 

e da população (é preciso envolver a sociedade o máximo possível). 

 Lógica fiscal versus lógica gerencial: a lógica fiscal se preocupa em evitar o 

aumento dos custos (curto prazo) enquanto que a lógica gerencial busca 

aumentar a eficiência e efetividade (médio e longo prazo). É preciso resolver o 

dilema envolvendo a competição entre estas duas lógicas. 

 Descentralização: a descentralização radical pode aumentar as desigualdades 

entre as regiões e fragmentar a prestação do serviço público. 

 Separação entre a formulação e a implementação das políticas: a distinção 

entre quem formula e quem executa as políticas dificulta o aprendizado 

organizacional e o aprimoramento da prática administrativa. 

O Estado, segundo MARE (1995), é a organização burocrática que possui o poder de 

legislar e tributar sobre a população de um determinado território. O Estado é, portanto, a 

única estrutura organizacional que possui o "poder extroverso", ou seja, o poder de constituir 

unilateralmente obrigações para terceiros, com extravasamento dos seus próprios limites. O 

aparelho do Estado é regido basicamente pelo direito constitucional e pelo direito 
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administrativo, enquanto que o Estado é fonte ou sancionador e garantidor desses e de todos 

os demais direitos.   

No aparelho do Estado, de acordo com MARE (1995) é possível distinguir quatro 

setores: 

 Núcleo estratégico: Corresponde ao governo, em sentido lato. É o setor que 

define as leis e as políticas públicas, e cobra o seu cumprimento. É, portanto, o 

setor onde as decisões estratégicas são tomadas. Corresponde aos Poderes 

Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e, no Poder Executivo, ao 

Presidente da República, aos ministros e aos seus auxiliares e assessores 

diretos, responsáveis pelo planejamento e formulação das políticas públicas. 

 Atividades exclusivas: É o setor em que são prestados serviços que só o Estado 

pode realizar. São serviços em que se exerce o poder extroverso do Estado - o 

poder de regulamentar, fiscalizar, fomentar. Como exemplos temos: a cobrança 

e fiscalização dos impostos, a polícia, a previdência social básica, o serviço de 

desemprego, a fiscalização do cumprimento de normas sanitárias, o serviço de 

trânsito, a compra de serviços de saúde pelo Estado, o controle do meio 

ambiente, o subsídio à educação básica, o serviço de emissão de passaportes 

etc. 

 Serviços não-exclusivos: Corresponde ao setor onde o Estado atua 

simultaneamente com outras organizações públicas não-estatais e privadas. As 

instituições desse setor não possuem o poder de Estado. Este, entretanto, está 

presente porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais, como os 

da educação e da saúde, ou porque possuem "economias externas" relevantes, 

na medida em que produzem ganhos que não podem ser apropriados por esses 

serviços através do mercado. As economias produzidas imediatamente se 

espalham para o resto da sociedade, não podendo ser transformadas em lucros. 

São exemplos desse setor: as universidades, os hospitais, os centros de 

pesquisa e os museus. 

 Produção de bens e serviços para o mercado: Corresponde à área de atuação 

das empresas. É caracterizado pelas atividades econômicas voltadas para o 

lucro que ainda permanecem no aparelho do Estado como, por exemplo, as do 

setor de infra-estrutura. Estão no Estado seja porque faltou capital ao setor 

privado para realizar o investimento, seja porque são atividades naturalmente 
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monopolistas, nas quais o controle via mercado não é possível, tornando-se 

necessária, no caso de privatização, a regulamentação rígida. 

 

Quadro 8: Tipologia organizacional de reforma do MARE 
  Atividades Exclusivas de 

Estado 

Serviços Sociais e 

Científicos 

Produção de Bens e 

Serviços 

Instituições   Núcleo Estratégico 

Agências Reguladoras  

Agências Executivas 

Entidades Públicas Não-

Estatais               Privadas 

Empresas Públicas* 

Públicas Não-Estatais               

Empresas Privadas 

Área de Atuação Definição de Leis,    

Políticas Publicas e 

Garantia do cumprimento 

destas. 

Educação, Saúde, Cultura 

e Pesquisa Científica 

 

Indústria, Agricultura e  

Prestação de Serviços 

Fonte: adaptado de Bresser-Pereira (1997). 

 

Por fim, para Bresser Pereira (2001), três instituições organizacionais emergiram 

fortemente da reforma do Estado: as ―agências executivas‖, as ―organizações sociais‖, e as 

―agências reguladoras‖. 

 Abrúcio (2010) afirma que as Organizações Sociais (OSs) e as OSCIPs  são herdeiras 

do movimento de reforma do Estado proposto por Bresser. Para o autor, o modelo das OSs 

vem sendo adotado em vários estados do país e, a lógica dessa idéia também pode ser vista 

nas chamadas PPPs. Para ele, dentro da reforma Bresser, há alguns erros de diagnóstico, 

dentre a ideia de que há uma oposição completa entre a administração burocrática e as novas 

formas de gestão. Para o autor (op. cit. p. 543), essa perspectiva dicotômica de que ―uma 

etapa substitui a outra‖ é contraproducente.  

Para Abrúcio (2010, p. 543), esse processo ―trata-se mais de um movimento dialético 

em que  há, simultaneamente, incorporações de aspectos do modelo weberiano e criação de 

novos instrumentos de gestão.‖.O autor ainda afirma que: 

Se o formalismo e a rigidez burocrática devem ser atacados como males, alguns 

alicerces do modelo weberiano podem, porém, constituir-se numa alavanca para a 

modernização, principalmente em prol da meritocracia e da clara separação entre o 

público e o privado (op. cit., p. 543). 

 

De acordo com Bryner (2010) a tarefa central das organizações públicas é 

implementar as políticas públicas aprovadas pelos governos. De acordo com o autor, o 

sucesso da realização dos objetivos de políticas importantes ―é, em grande parte, função da 

capacidade da administração pública‖ (op. cit., p.315). 
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1.4  Racionalidade e Administração: as contradições em torno da administração pública  

 

Segundo Weber (2009 ) a ação social [...] orienta-se pelo comportamentos dos outros, 

seja este passado, presente ou esperado como futuro [...]‖. Para o autor (op. cit. p. 15), a ação 

social, como toda a ação, pode ser determinada: 1)  de modo racional referente a fins: por 

expectativas quanto ao comportamento de objetos do mundo exterior e de outras pessoas, 

utilizando essas expectativas como ―condições‖ ou ―meios‖ para alcançar fins próprios, 

ponderados e perseguidos racionalmente, como sucesso; 2) de modo racional referente a 

valores: pela crença consciente no valor – ético, estético, religioso ou qualquer que seja sua 

interpretação – absoluto e inerente à determinado comportamento como tal, 

independentemente do resultado; 3) de modo afetivo, especialmente emocional: por afetos ou 

estados emocionais atuais; 4) de modo tradicional: por costume arraigado.  

Weber (2009, p. 16 ) ainda afirma que 

só muito raramente a ação, e particularmente a ação social, orienta-se exclusivamente  

de uma ou de outra dessas maneiras. E, naturalmente, esses modos de orientação de 

modo algum representam uma classificação completa de todos os tipos de orientação 

possíveis, senão tipos conceitualmente puros, criados para fins sociológicos, doa quais 

a ação real se aproxima mais ou menos ou dos quais – ainda mais frequentemente – 

essa se compõe. 

 

Weber (2009 ) então estabelece a diferenciação entre racionalidade referente a valores 

e racionalidade referente a fins. Assim, para o autor (op. cit. p. 16) ―do ponto de vista da 

racionalidade referente a fins, entretanto a racionalidade referente a valores terá sempre 

caráter irracional‖. 

Bartels (2009) afirma que a evolução da racionalização e da democratização promoveu 

organizações burocráticas cada vez mais poderosas que têm o potencial para melhorar, assim 

como aprisionar a liberdade individual. Segundo o autor, nesse dilema, burocratas operam no 

cruzamento da tomada de decisões substantivas sobre as conseqüências das ações 

governamentais para a sociedade (a racionalidade substantiva) e aderência metódica para um 

quadro de regras legais e controle político (a racionalidade formal). Para Bartels (2009), o tipo 

ideal de burocracia serve então para entender como os indivíduos lidam com o dilema 

obediência versus autonomia nas organizações burocráticas.  

Bartels (2009), ao analisar como Weber desenvolveu o tipo ideal de burocracia no 

contexto da dominação, apresenta que o conceito de "modo de vida" é central para Weber 

desenvolver instrumentos analíticos para compreender o comportamento social na sociedade 

moderna. O autor explica que uma organização consiste em conjuntos de regras, normas e 
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estruturas que legitimam determinados tipos de comportamento, sendo elas "portadoras" de 

formas qualitativamente diferentes de vida, ou de racionalidades.   

De acordo com Dupas (2003,p.11) “o exercício da democracia é a luta permanente 

dos sujeitos contra a lógica dominante dos sistemas‖. Segundo Dupas (2005) há um profundo 

enfraquecimento da ideia do ―eu‖ do indivíduo, já que na atual realidade seu lugar social 

passa a ser definido por sua performance. Para o autor, isso acontece justamente no momento 

em que a sociedade oferece cada vez menos oportunidades aos cidadãos. 

Margoto,  Behr e  Paula (2010) afirmam que  a modernidade vem sendo definida como 

o triunfo da racionalidade e do empirismo - características do espírito Iluminista - pela 

desconfiança para com o indivíduo, preferindo-se as leis impessoais, e pela dicotomia entre 

sujeito e objeto. Na perspectiva das autoras, o sujeito estaria totalmente à mercê de 

racionalidades situadas fora dele e que exigem sua submissão incondicional. 

Andrews (2007) resgata Jantsch (1975) para apontar que diferentes 

contextos exigem diferentes racionalidades. Quando a tarefa é simplesmente para racionalizar 

o uso de recursos escassos, na ausência de incerteza ou de conflito, uma 

resposta instrumental é adequada. A racionalidade instrumental otimiza a alocação 

de recursos de acordo com um critério de eficiência. Quando a tarefa é a de racionalizar um 

conjunto de princípios que norteiam a gestão da incerteza e complexidade, uma 

resposta estratégica é adequada. (ANDREWS, 2007) 

Já Mele e Rawling (2008) apontam que o  domínio da 

racionalidade é habitualmente dividida em teórica e prática. Considerando que a 

racionalidade teórica ou epistêmica está preocupado com o que é racional acreditar, e às 

vezes com graus de crença racional,a racionalidade prática está preocupado com o que é 

racional para fazer, ou a intenção ou vontade de fazer..( MELE E RAWLING, 2008) 

Audi (2008) afirma que o conceito de racionalidade se 

aplica para muitos tipos diferentes das coisas.  Há, por exemplo, sociedades racionais, os 

planos racionais, opiniões racional, as reações racionais, e as emoções racionais. Uma 

maneira natural e promissora para começar a entender a racionalidade é para vê-lo em relação 

às suas fontes.  Percepção, Memória, Consciência,  a "razão"pode designar coisas 

completamente diferentes. Um deles é a reflexão, outra razão, outro entendimento, e ainda a 

intuição de outra. O ponto é apenas que a racionalidade prática é um estatuto 

que pode ser legitimamente atribuído às ações com base na razão teórica. (AUDI, 2008) 

Gabriel (2008) indica que a racionalidade é, em primeira instância, o poder 

da razão para guiar nossas ações. A racionalidade é, portanto, uma propriedade única do ser 
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humano para tomar decisões e agir com base na avaliação cuidadosa das informações e 

avaliação dos diferentes cursos de ação. As teorias econômicas fazem uso da 

racionalidade como pressuposto central a respeito da motivação para as ações das pessoas, 

utilizando um modelo referido às vezes como homem racional e econômica.  Racionalização 

Este termo é usado para significar três coisas diferentes: (1) Aumentar a eficiência de 

uma organização, eliminando elementos supostamente redundante ou sem fins 

lucrativos (incluindo os serviços, operações e pessoas), (2) a fornecimento dos 

motivos crível ou plausível para alguém ações que ocultam os verdadeiros motivos, o que 

inclui a descoberta de desculpas convenientes, e (3) a tendência das organizações e das 

sociedades a abandonar sua tradicional, emocional, sobrenatural, 

religioso, qualidades estéticas e morais em favor da crescente preocupação com o modo 

econômico e com a  eficiência. (GABRIEL, 2008) 

Segundo Townley (2008) a razão é fundamental para a 

coordenação e organização social, que requer a determinação de razões. Segundo a autora, 

para entender o que está sendo dito ou feito, tem que haver alguma compreensão das 

razões subjacentes a uma ação ou declaração.  Segundo Townley (2008) as razões 

instrumental e substantiva são duas formas da ação social.   

Se partirmos das idéias de Weber (2004, p.66) na qual ―podemos – e esta simples 

proposição muitas vezes esquecida poderia ser posta no início de qualquer estudo que procure 

abordar o racionalismo – racionalizar a vida a partir de pontos de vista fundamentalmente 

diferentes e em direções muito diferentes‖; caberia, nesse momento, uma discussão a respeito 

dos tipos de racionalidade, em especial, a racionalidade instrumental e a racionalidade 

substantiva. A razão instrumental é aquela baseada no cálculo utilitário de conseqüências, na 

relação exclusiva entre meios e fins, imposta por uma lógica funcionalista de mercado. Já a 

racionalidade substantiva resgata a razão como categoria ética, cujo lugar adequado é a psique 

humana, devendo ser considerada como o ponto de referência para a ordenação da vida social 

e para a conceituação da ciência social em geral (GUERREIRO RAMOS, 1989). É a 

racionalidade substantiva que permite, segundo Guerreiro Ramos (1983a), aos indivíduos 

alienados, que encontram excluídos, privados de meios de decisão a possibilidade determinar 

o curso dos acontecimentos conforme desejam‖. 

Para discutir a temática da razão, Ramos (1981, p.3) começa por resgatar o sentido 

antigo de razão como ―a força na psique humana que habilita o indivíduo a distinguir entre o 

bem e o mal, entre o conhecimento falso e o verdadeiro e, assim, a ordenar sua vida pessoal e 

social‖. A seguir o autor destaca que em Hobbes (1974) a razão moderna aparece articulada 
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claramente e sistematizada, perdendo assim seu sentido normativo. Posteriormente Ramos 

(1981) resgata uma séria de autores que trabalharam a temática da razão, destacando que 

todos reconhecem que a racionalidade é conceito determinativo em questões relacionadas ao 

desenho social. Para o autor, os autores se diferenciariam em função de sua posição em 

relação à crítica da razão moderna: a resignação de Max Weber, o relacionismo de 

Mannheim, a indignação moral de Horkheimer, a crítica integrativa de Habermas e a 

restauração de Voegelin. Para Ramos (1981, p.23) ―a razão é o conceito básico de qualquer 

ciência da sociedade e das organizações. Ela prescreve como os seres humanos deveriam 

ordenar sua vida pessoal e social‖.  

Segundo Azevedo e Albernaz (2006), Guerreiro Ramos perceberia, e viria a adotar, a 

dicotomia da razão proposta por Weber (1994) e  recuperada por Mannheim (1953) e 

Voegelin (1963). Assim, para os autores, as diferenças estabelecidas por Weber entre 

racionalidade formal e racionalidade substantiva, ação racional referente a fins e ação racional 

referente a valores e entre ética da responsabilidade e ética dos valores tiveram uma 

importância fundamental na construção do arcabouço categórico do autor   

Ventriss e Gaylord (2005) afirmam que a vida pública Alberto Guerreiro Ramos e 

trabalhos acadêmicos representam desafios para  repensar e reconceitualizar campo da 

administração pública. Segundo os autores, apesar de Guerreiro Ramos admitir que a 

racionalidade substantiva é difícil ser entendida via uma simples definição, seu uso do termo 

implica na adoção de uma perspectiva não utilitarista que transcende a eficiência e o cálculo 

de meios e fins.  

Para Santos (1997) essa racionalidade sistêmica não se dá de forma total, pois há 

zonas em que ela é menor ou inexistente. Segundo o autor, ―essa racionalidade supõe contra-

racionalidades. [...] de um ponto de vista geográfico, nas áreas menos modernas e, do ponto 

de vista social, nas minorias‖. Segundo Santos (1997, p.83) a 

naturalidade do objeto técnico [...] crava no organismo urbano, áreas ―luminosas‖, 

constituídas ao sabor da modernidade e que se justapõe, superpõe e contrapõe ao 

resto da cidade onde vivem os pobres, nas zonas urbanas ―opacas‖ [...] espaços 

inorgânicos, abertos e não espaços racionalizados e racionalizadores. 

 

Também para ele,  

o espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoados por 

sistemas de ações igualmente atribuídos de artificialidade‖. Assim, o autor afirma 

que as ações são ações racionais, ―movidas por uma racionalidade conforme aos fins 

ou aos meios, obedientes à razão do instrumento, à razão formalizada, ação 

deliberada por outro, informada por outros. É uma ação insuflada, e por isso mesmo 

recusando debate; e ao mesmo tempo uma ação não explicada a todos e apenas 

ensinada aos agentes. É uma ação pragmática na qual a inteligência prática substitui 

a meditação, espantando toda forma de espontaneidade (op. cit., p.91). 
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Santos (1997) afirma que ao contrário do passado, os objetos não obedecem mais ao 

homem, já que obedecem uma lógica que é estranha a ele, uma nova fonte de alienação, na 

qual sua funcionalidade é extrema. Para o autor essa intencionalidade tem caráter mercantil e 

é frequentemente simbólica. Entender esse processo é crucial para a interpretação da realidade 

e para o esforço de mudá-la (SANTOS, 1997). 

 As ações racionais, segundo Santos (2009, p. 223) “são movidas por uma 

racionalidade obediente à razão do instrumento”, sendo então o ―primado da ação racional, 

enquanto ação instrumental, sob a ação simbólica [...] nutrida na razão do instrumento, uma 

razão técnica, conforme aos meios” (op. cit. p. 225). As contra-racionalidades, segundo 

Santos (2009) estão localizadas, a partir de uma perspectiva social,  entre pobres, migrantes, 

excluídos, minorias;  a partir de uma perspectiva econômica, nas atividades marginais, 

tradicionais ou marginalizadas; e, do ponto de vista geográfico, nas áreas ―opacas‖, que 

seriam irracionais para uso hegemônico. Para o autor,  essas formas consideradas por muitos 

como irracionalidades ou, vistas de forma dialética como contra-racionalidades, são outras 

formas de racionalidade, que divergem e convergem ao mesmo tempo. 

Novas perspectivas de gestão pressupõe a apropriação nas análises e práticas de gestão 

de uma racionalidade substantiva. Segundo Ramos (1989), a teoria da organização, tal como 

tem prevalecido, é ingênua, tendo em vista que se baseia na racionalidade instrumental 

inerente às ciências sociais dominantes no Ocidente. Esse sucesso exerce um impacto 

desfigurado sobre a vida humana associada. Assim, como afirma Furtado (1984), a 

possibilidade de escapar da armadilha da ―racionalidade econômica‖ que opera no sentido de 

favorecer aqueles que controlam o poder é simples, basta que sejam codificadas as bases 

sociais de sustentação desse poder, assegurando a participação efetiva no processo político, 

dos seguimentos sociais vitimados pela referida racionalidade econômica. Essa realidade 

precisaria nesse sentido ser transformada, no sentido de que as organizações passassem a 

permitir a criação de condições para o desenvolvimento de indivíduos autônomos e agentes de 

transformação de sua própria realidade. Isso permitiria que a dimensão cultural fosse melhor 

compreendida como elemento central para o desenvolvimento.  

Assim, cabe finalmente destacar que as implicações da consolidação não questionada 

da racionalidade instrumental como elemento orientador da atuação organizacional ligada à 

promoção do desenvolvimento por meio da cultura no contexto brasileiro podem significar a 

ampliação de um ferramental de homogeneização, dominação e alienação da sociedade. 

Entretanto, também podem  por meio das análises críticas sobre sua relação com o contexto 

brasileiro  possibilitar a retomada da consciência, da resistência, da ampliação de 
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movimentos de contracultura e da busca por resignificar nas organizações a relação entre 

cultura e desenvolvimento no Brasil. O que se tem em vista é o que Santos (2000) aponta 

como uma mudança radical das condições atuais, de modo que todas as ações sejam 

centralizadas no homem e não no dinheiro. 

Nesse sentido, Paula (2005, p. 23) defende que  

a vertente gerencial não foi bem-sucedida na abordagem da dimensão sociopolítica, 

pois ao focalizar a nova administração pública como modelo de gestão, deixou a 

desejar no que se refere à democratização do Estado brasileiro. Questões que 

envolvem as relações entre o Estado e a sociedade não foram suficientemente tratadas, 

permanecendo as características centralizadoras e autoritárias que marcaram a história 

político-administrativa do país;‖ 

 

Para Paula (2005, p 95) ―a organização pós-moderna é uma nova expressão da 

burocracia, pois se trata de uma adaptação do antigo modelo organizacional ao novo contexto 

histórico.‖ Segundo a autora (op. cit. p.  98):  

temos um Estado despolitizado e um déficit democrático, pois apesar do discurso de 

democratização, as decisões estratégicas continuam a ser tomadas pelos 

administradores das organizações públicas e privadas. Assim, o poder dos 

representantes políticos e dos cidadãos é solapado e, em decorrência, a resistência da 

sociedade organizada se enfraquece e seu envolvimento no projeto de reconstrução 

social fica comprometido. 

 

Paula (2005, p 98) alerta que: 

Por outro lado, vale ressaltar que o gerencialismo, que permeia o Estado gerencial, 

não tem como objetivo responder às necessidades, aos desejos e anseios da maioria 

dos cidadãos, mas possibilitar que os interesses das pessoas pertencentes às 

organizações, e intermediados pelas transações dos gerentes, sejam atendidos. [...] 

Em síntese, o Estado gerencial enfatiza a boa administração, mas não se direciona 

para a superação de contradições e conflitos sociais, resultando em um Estado 

distanciado dos problemas políticos que é reforçado pela nova administração 

pública, pois esta não se volta para a evolução dos sistemas administrativos e deixa 

de enfrentar adequadamente a complexidade e os desafios da dinâmica política. 

 

Assim, para Paula (2005, p 173) ―a nova administração pública não conseguiu 

transcender a dicotomia entre a política e a administração, pois sua estrutura e 

características dificultam a infiltração das demandas populares e uma efetiva participação 

social”.  Ao discutir os desafios contemporâneos para a reforma da administração pública 

brasileira, Abrúcio (2010, p. 538) aponta que ―a descentralização num país tão desigual como 

o Brasil depende da articulação entre os entes federativos‖. Para o autor, algumas das 

principais dificuldades de potencializar o processo de descentralização: (a) multiplicação 

exagerada dos municípios; (b) poucos incentivos à cooperação intergovernamental; (c) o fato 

de que a questão metropolitana foi ignorada pela Constituição; e, (d) a sobrevivência do 

patrimonialismo local.     
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Bryner (2010, p.315) afirma que “a administração é política: escolhas políticas são 

endêmicas à administração e é preciso compreender que as burocracias públicas estão 

aninhadas no interior de uma rede de atores políticos”.Segundo Nabatchi (2020) 

as tendências para o futuro (2020) é que as teorias na área pública, além de ajudar a 

resolver os problemas sociais modernos, desenvolvendo a teoria e a 

compreensão do público também ajudarão a revigorar noções e percepções de cidadania, a de 

forma a permitir que o campo pense a política em termos de racionalidade substantiva, civitas, 

cidadania e comunidade. 

Para Kelman (2007) Embora as concepções de desenho de 

políticas têm concepções bem desenvolvidos instrumentos utilizados para 

resolver problemas públicos, eles têm concepções muito menos desenvolvido dos próprios 

problemas.  

 A análise de Paula (2005, p. 81) mostra que está surgindo uma burocracia flexível e 

que ―a nova administração pública tem caráter centralizados e que os dilemas da dinâmica 

política continuam intocados, pois o gerencialismo não se volta para questões que envolvem a 

complexidade da gestão‖. Para a autora, a nova administração pública estaria em crise, por 

não estar orientada para a elaboração de idéias e práticas administrativas específicas para o 

setor público, para a inter-relação entre administração e política e para a democratização do 

Estado. 

Misoczky (2004, p. 2-3) apresenta alguns dos principais significados adotados na área 

pública:  

Administração Pública (AP) indica a prática da gestão em organizações públicas e, 

ao mesmo tempo, um campo de estudos que inclui como objetos a administração de  

organizações públicas e a análise da formação de políticas públicas, incluindo aqui  

práticas sociais e relações políticas entre coletivos e organizações.  Gestão Pública 

(GP) indica a prática da gestão no setor público, incluindo relações com  outros 

setores, como no mix público privado e nas parcerias com organizações não  

governamentais, sob a marca da governança. Governança é um construto intelectual 

que expressa mudanças na unidade de análise – de programas e agências para 

ferramentas de ação, no foco – de hierarquias para redes, da relação público versus 

privado para a relação público mais privado, de comando e controle para negociação 

e persuasão (Salamon, 2002). Trata-se, nos países europeus, de uma evolução dentro 

do marco do gerencialismo; de um esforço retórico, no bojo da terceira via, de 

afastamento de marcas politicamente desgastadas - como é o caso da NAP.  É uma 

tentativa de transcender tanto a hierarquia como os mercados com novos 

instrumentos de produção de serviços e com o fortalecimento dos mecanismos 

regulatórios, através dos quais o Estado pode exercer controle, ainda que a alguma 

distância (Newman, 2003). Nova administração pública (NAP) é uma expressão 

síntese para o movimento gerencialista que se desenvolve a partir dos anos 80, tendo 

sido cunhada por Hood, em 1991, para designar aspectos comuns a processos de 

reforma administrativa. Gerencialismo indica o mesmo que NAP, tendo sido uma 

expressão freqüente no processo de reforma do aparelho de Estado brasileiro, onde a 

NAP foi rebatizada como administração pública gerencial (Bresser Pereira, 2001).  
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De acordo com Dupas (2003, p.75) ― o recuo das políticas públicas e a admissão de 

esgotamento dos Estados nacionais em sua missão de mediar, pelo exercício da política, as 

crescentes tensões sociais fruto dos efeitos negativos do capitalismo global, levaram as 

grandes corporações – por sua vez -  a descobrirem um novo espaço e está rendendo altos 

dividendos de imagem pública e social: o desejo dos governos de empurrar para o âmbito 

privado as responsabilidades e os destinos da desigualdade‖.Segundo Dupas (2005) ocorreu 

uma modificação no sentido das relações entre o setor público e o privado, já que a esfera 

pública teria se privatizado, enquanto os interesses privados estariam sendo publicizados.  

 Kliksberg (2001) resgata algumas orientações do PNUD em torno de reformas para 

alcançar um ―Estado social inteligente‖: (a) o serviço público para todos como meta central; 

(b) a criação de uma institucionalidade social forte e eficiente; (c) a montagem de um sistema 

de informações para o desenho e monitoramento das políticas sociais; (d) a gestão 

interorganizacional dos programas sociais; (e) a descentralização das funções, 

responsabilidades e recursos para estados e municípios na política social; (f) a participação 

comunitária para renovar a institucionalidade social; (g) a construção de redes inter-sociais, 

com organizações da sociedade civil;  (h) a transparência e a busca pelo fim da corrupção; e, 

(i) o enfoque na gerencia social, onde participação, descentralização e redes são centrais; 

Jun (2006), por sua vez,  afirma que a   corrente principal administração pública, que 

enfatiza excessivamente o papel da gestão, é incapaz de desenvolver formas democráticas 

para resolver o  conflito ou gerar soluções socialmente fundamentada. Para o autor, quando 

examinamos a orientação conceitual da administração pública, hoje, vemos que a abordagem 

dominante para o seu estudo, manifestado no currículo de ensino,nos métodos de pesquisa 

utilizados para coletar informações, em operações administrativas, e nos esforços de reforma, 

é tanto intelectual e pragmática .  

Um dos modelos de mudança propostos é o de Paula (2005), de administração pública 

societal. A autora compara o modelo com o gerencial, conforme os quadros a seguir: 

 

Quadro 9: Variáveis observadas na comparação dos modelos Gerencial e Societal 
Variável Administração pública gerencial Administração pública societal 

Origem 

 

Movimento internacional pela reforma 

do Estado, que se iniciou nos anos 

1980 e se baseia principalmente nos 

modelos inglês e estadunidense. 

Movimentos sociais brasileiros, que 

tiveram início nos anos 1960 e 

desdobramento nas três décadas seguintes.                                                               

 

 

Projeto Político 

 

Enfatiza a eficiência administrativa e se 

baseia no ajuste estrutural, nas 

Enfatiza a participação social e procura 

estruturar um projeto político que repense 
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recomendações dos organismos 

multilaterais internacionais e no 

movimento gerencialista.           

 

o modelo de desenvolvimento brasileiro, a 

estrutura do aparelho de Estado o 

paradigma de gestão. 

 

Dimensões estruturais 

enfatizadas na gestão 

 

Dimensões econômico-financeira e 

instucional-administrativa.  

Dimensão sociopolítica.        

Organização administrativa 

do aparelho de Estado 

 

Separação entre as atividades 

exclusivas e não exclusivas do Estado 

nos três níveis governamentais. 

Não tem uma proposta para a organização 

do aparelho de Estado e enfatiza 

iniciativas  locais de organização e gestão 

pública 

 

Abertura das instituições 

políticas à participação social 

 

Participativo no nível do discurso, mas 

centralizador no que se refere ao 

processo decisório, à organização das 

instituições políticas e à construção de 

canais de participação popular. 

 

Participativo no nível das instituições, 

enfatizando a elaboração de estruturas e 

canais que viabilizem a participação 

popular. 

Abordagem de gestão Gerencialismo:enfatiza a adaptação das 

recomendações gerencialistas para o 

setor público. 

Gestão Social: enfatiza a elaboração de 

experiências de gestão focalizadas nas 

demandas do público-alvo, incluindo 

questões culturais e participativas. 

Fonte: Paula (2005, p. 175) 

 

Quadro 10: Limites e pontos positivos dos modelos de gestão analisados 
Modelo Limites Pontos Positivos 

Administração 

pública 

gerencial 

 

 

- Centraliza o processo decisório e não estimula a 

elaboração de instituições políticas mais abertas à 

participação social.                                                        

– Enfatiza mais as dimensões estruturais do que as 

dimensões sociais e políticas da gestão.                                                       

– Implementou um modelo de reforma e gestão 

pública que não foi construído no país. 

- Possui clareza em relação à organização do 

aparelho do Estado e métodos de gestão.                                 

– Alguns métodos gerencialistas vêm 

melhorando a eficiência do setor público, 

especialmente no campo econômico-

financeiro.         

 

Administração 

Pública 

Societal 

- Não tem uma proposta nova para a organização 

do aparelho de Estado.          

 – Não elaborou mais sistematicamente alternativas 

de gestão coerentes com seu projeto político.                                         

 – Não conseguiu ainda desenvolver uma estratégia 

que articule as dimensões econômico-financeira, 

instucional-administrativa e sociopolítica da gestão 

pública. 

- Procura elaborar um projeto de 

desenvolvimento que atenda aos interesses 

nacionais.                           

 – Está construindo instituições políticas e 

políticas públicas mais abertas à participação 

social e voltadas para as necessidades dos 

cidadãos.                       

Fonte: Paula (2005, p. 175) 

 

Superar o modelo gerencial não é tarefa fácil, já que ele foi incorporado na agenda 

pública. De acordo com Secchi (2010)  

A agenda é um conjunto de problemas ou temas entendidos como relevantes. Ela 

pode tomar forma de um programa de governo, um planejamento orçamentário, um 

estatuto partidário ou, ainda, de uma simples lista de assuntos que o comitê editorial 

de um jornal entende como importante (Secchi, 2006). 

 

  Segundo Cobb e Elder (apud Secchi (2010, p. 36), existem três condições para que um 

problema entre na agenda política:  
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 atenção: diferentes atores (cidadãos, grupos de interesse, mídia etc) devem 

entender a situação como merecedora de intervenção; 

 resolubilidade: as possíveis ações devem ser consideradas necessárias e 

factíveis; 

 competência: o problema deve tocar responsabilidade públicas.  

 

 

McGuigan (1996) afirma que desde 1970 tem havido uma mudança geral retórica e na 

prática organizacional do Estado para a regulação do mercado da vida social e cultural. Para o 

autor, o novo gerencialismo no setor público de arte e cultura valoriza muito a mercados e 

comercialização. McGuigan (1996) explica que essa noção foi normalizada a um grau notável 

em um curto espaço de tempo, inclusive na área cultural. 

Gibson (2008) ao analisar a questão da instrumentalização na área cultura, resgata 

elementos históricos e o caso da área de museus para:  argumenta que a discussão sobre a 

chamada "instrumentalização" das instituições e programas culturais tem sido um dos focos 

da política cultural nos últimos anos. O autor  desafia a veracidade histórica das afirmações de 

que "instrumentalidade" é uma "ameaça" recente para a gestão e o financiamento da cultura. 

 Gibson (2008) argumenta que a dicotomia "instrumental / intrínseco" é simplista 

demais para permitir engajamento crítico com as reais complexidades das instituições e 

programas culturais. Para o autor, trabalhar criticamente com as instituições, as políticas e 

programas, é necessário envolver-se com os aspectos práticos de suas disposições.  

Neste contexto político e social, para Gibson (2008), o engajamento crítico, que é 

baseada em aspectos práticos da administração da cultura, é crucial se quisermos desenvolver 

análises que busquem compreender e contribuir para a desenvolvimento de programas que 

rompem com o elitismo cultural.   Gibson (2008), conclui que longe de haver uma divisão 

entre a crítica e prática, a crítica válida só é possível através da participação dos contextos e 

condições técnicas para a política cultural e programas. Segundo o autor, tal análise teria que 

rejeitar dicotomias simplistas como "instrumentalismo" e "intrínseco" e, portanto, permitir 

engajamento crítico com as especificidades da operação de uma instituição cultural ou 

programa.   

Para Rahnema (2000, p.204-205): 

a economização da vida, com todas suas implicações (culturais, políticas e sociais), 

submete todos os que dela participam, no mundo inteiro, a processos muitas vezes 

invisíveis e estruturais de um tipo de manipulação que gera dependência. Uma 

manipulação que, sutilmente, leva as pessoas a acreditarem que seus preconceitos, 

seus condicionamentos e sua falta de liberdade interior, são, na verdade expressões 

não só de sua liberdade atual, mas até mesmo de uma liberdade ainda maior que irão 

obter. 
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Já Berthoud (2000, p. 153) ao analisar a ideia de mercado, afirma que o ―que está em 

jogo, nesse processo generalizado de atificialidade e individualismo, é a perda de nossa 

capacidade de autocontrole‖.  

Segundo Furtado (2000, p. 12)  

―o avanço da ―racionalidade‖é inseparável da ampliação a área das relações sociais 

submetidas aos critérios da organização mercantil. [...] cabe assinalar que a crescente 

subordinação do processo social aos critérios de racionalidade instrumental teria de 

acarretar modificações em profundidade na organização social‖. 

 

Furtado (1978, p.78) afirma que  

na cultura surgida da revolução burguesa, a racionalidade é um desses moldes ou 

estruturas implícitas que ordenam e submetem a criatividade‖, resgatando Weber em 

seguida para distinguir a racionalidade com respeitos ao meios daquela  que concerne 

aos fins. Para o autor, produz-se assim a ilusão de que o avanço da racionalização 

econômica contribui para a desalienação. 

 

Segundo Furtado (2007, p.70) “pouca atenção se dá às inter-relações de fins e meios, 

ao fato de que o controle dos meios por indivíduos, grupos ou países pode conduzir à 

manipulação dos fins de outros indivíduos, grupos e países”.  

Segundo Hasitschka, Tschmuck e  Zembylas (2005) é preciso que se desenvolvam 

estudos sobre a-formação de bens culturais; sobre a análise de práticas culturais e 

seus quadros institucionais; sobre o exame das características específicas das 

instituições culturais, organizacional configurações; e, sobre a organização social de trabalho 

cultural e outras atividades culturais. De acordo com os autores,  os estudos 

de instituições culturais seguem uma abordagem institucional, porque não só as 

instituições regulam as ações sociais, mas que também são formadas por ações sociais. 

Segundo Carvalho (2009, p. 20)  

―as organizações do domínio da cultura contribuem para a construção de uma 

consciência de cidadania e seu desenvolvimento amplia o espaço da cultura como 

elemento importante na construção da participação ativa e consciente da sociedade na 

solução de seus problemas. Sua principal contribuição está na capacidade de, em sua 

especificidade, desenvolver ações que representam as interpretações que os indivíduos 

têm do mundo e de seu cotidiano.[...] por meio da compreensão das transformações 

ocorridas nas organizações e nas expressões culturais emblemáticas, perceber a 

influência da ação pública, das políticas públicas e dos diferentes papéis do Estado 

determinantes nessas mudanças.‖  

 

Fleury (2009)  trabalhe a problemática da democratização da cultura, ressaltando o 

papel das instituições culturais nesse processo, já que a reivindicação igualitária de acesso 

caberia ao poder público e a estas instituições. Nesse momento, o autor destaca a articulação 

entre sociologia da cultura e políticas públicas, definindo a democratização da cultura como 

projeto político, processo histórico e procedimentos técnicos. Nesse sentido, para Fleury 
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(2009, p.123) “as instituições culturais constituem um desses lugares potenciais de 

estruturação dos comportamentos e das representações que os acompanham. Além do mais, 

eles se definem como vetor possível de realização do ideal de democratização”. 

Fleury (2009, p. 126-127) indica que  

―as instituições culturais possuem o poder de modelar a relação dos indivíduos com a 

arte, assim como a capacidade de produzir efeitos sociais como o de confirmar ou, ao 

contrário,  o de modificar os efeitos do habitus6[...] então a instituição exerce um 

poder de estruturação das práticas de origem de um começo de realização do ideal de 

democratização da cultura‖ 

 

Resgatando DiMaggio, Fleury (2009) estabelece algumas fases para  o papel das 

instituições culturais (a) que  inicialmente eram uma forma banal de intervenção política; (b) 

que em seguida passam a contribuir potencialmente para a definição das políticas públicas; e, 

(c) que por fim constituem-se como espaços de expressão e cristalização de identidades 

coletivas, modos de viver as relações com a arte, experiências cultural e práticas sociais. Para 

o autor, hoje as instituições culturais produzem um impacto normativo sobre os indivíduos, 

participando não só da implantação das políticas públicas mas também de sua própria 

definição. 

Coelho (1997) diferencia organização da cultura e instituição cultural. Para o autor 

organização da cultura trata do complexo de relações formais e informais que regem o sistema 

de produção cultural, envolvendo instituições culturais, formações culturais, movimentos ou 

escolas, criadores individualmente considerados, receptores da cultura, normas jurídicas, 

organismos econômicos, instituições de ensino e pesquisa, corpos doutrinários.Segundo 

Coelho (1997) tal organização é definida como primária pelos instrumento, de uma 

determinada política cultural territorialmente delimitada que deve decidir sobre o destino de 

fundos públicos diretos  ou indiretos.  O autor exemplifica tais organizações como sendo 

equipamentos culturais.  

Já ao definir Instituição cultural : Coelho (1997) afirma ser uma estrutura 

relativamente estável voltada para a regulação das relações de produção, circulação, troca e 

uso ou consumo da cultura, como por exemplo, ministérios e secretarias da cultura, museus, 

bibliotecas, centros de cultura. Para o autor, tal regulação acontece por meio de códigos de 

conduta ou de normas jurídicas. Coelho ainda estabelece  uma distinção entre as instituições 

culturais e as formações culturais, que decorrem da iniciativa direta de produtores ou usuários 

da cultura  

                                                 
6
 Conforme conceito proposto por Bourdieu 
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Para Bayardo (2007), a instrumentalização da cultura para fins econômicos não só 

contribui para a reprodução ampliada e mais concentrada do capital, como torna obscuras as 

necessidades e possibilidades de redistribuição econômica e política em sociedades cada vez 

mais excludentes, resultando em um problema de efetividades de direitos e em modelos de 

desenvolvimento com fim em si mesmos. 

Para Demo (2009, p. 33): 

Ademais, a descaracterização cultural será sempre um expediente importante para 

reduzir nos dominados a capacidade de organização, reduzindo-os a conglomerados 

humanos.‖ [...] ―é preciso chegarmos a um tipo de sociedade, marcada pela 

constituição democrática, tão bem tecida em suas malhas associativas, que a próprias 

democracia se torne oxigênio diário e seja capaz de reagir às intervenções centralistas 

e autoritárias. Passar do objeto de manipulação, para sujeito de seu próprio destino.‖ 

[...] ―O planejamento, sobretudo quando entendido como função do Estado, possuí 

tendência clássica de impor-se à população, principalmente em sua face tecnocrática. 

Possui natural propensão tecnocrática, sistêmica e impositiva. 

 

O autor ainda afirma que (op. cit. p.43-44): 

A propensão sistêmica significa a tendência natural de o planejamento não supor a 

superação do sistema em questão. Sequer é necessariamente um defeito, porque 

nenhum governo planejaria sua própria superação. Mesmo na maior crise, qualquer 

sistema imagina encontrar uma saída e luta para sobreviver. Propõem-se mudanças 

dentro do sistema, mas não do sistema.[...] Mesmo o planejamento participativo pode 

tornar-se mera legitimação do poder, à medida que reproduzir apenas uma farsa 

participativa. 

 

Segundo Demo (2009, p.2) ―É preciso entender que participação que dá certo, traz 

problemas. Pois este é seu sentido. Não se ocupa espaço de poder, sem tirá-lo de alguém.‖ 

Dessa forma, para o autor: 

participação é conquista  para significar que é um processo, no sentido legítimo do 

termo: infindável, em constante vir-a-ser, sempre se fazendo. [...] Não pode ser 

entendida como dávida‖[...]Não pode ser entendida como concessão[...]Não pode ser 

entendida como algo preexistente (op. cit. p. 17). 

 

Para Saravia (2008) a gestão cultural refere-se a um conjunto de ações de uma 

organização – pública ou privada – para atingir determinados objetivos que foram planejados 

e desejados pela organização. Para o autor, esse processo consiste em implementar estruturas, 

normas, planos e projetos, alocar recursos e, principalmente, empenhar criatividade e 

capacidade de inovação para atingir os objetivos.   

Segundo Rubim (2005), no Brasil, a perspectiva corrente para delimitar o profissional 

que trabalha com a organização da cultura é a de produtor cultural. Já de acordo com Cunha 

(2007), é necessário que se considere a diferenciação feita entre o produtor e o gestor cultural, 

já que mesmo sendo identificadas como profissões diferentes, elas coexistem e acabam  se 

confundindo enquanto ocupação de espaços no mercado cultural.  
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Rubim (2005) indica que a organização ou produção da cultura abrange pelo menos, 

três fases: (a) fase de pré-produção: envolve atividades preparatórias para a execução de um 

projeto cultural; (b) fase de produção: corresponde ao momento da execução; e, (c) fase de 

pós-produção: quando acontecem as atividades de finalização do processo. Já de acordo com 

Cunha (2007), a gestão cultural resulta da confluência do dinamismo das políticas culturais 

públicas, do papel da iniciativa privada no setor, da ampliação do consumo de bens culturais e 

do desenvolvimento de ações da sociedade civil. 

Segundo Martinell (1999) aponta que os agentes culturais possuem várias funções: 

 Analisam e interpretam a realidade da própria sociedade, dar 

resposta aos seus problemas, exigências ou necessidades;  

 Fomentam a participação e a inclusão de grupos e indivíduos no 

trabalho. 

 São agregadores e criadores de opinião  

 Podem ajudar a estruturar e construir a demanda social, cultural e 

educacional;  

 São uma plataforma para promover a auto-organização dos serviços 

e controle social. 

 Possuem uma base prospectiva, para descobrir e revelar novas 

necessidades ou problemas da sociedade e despertar o interesse por 

esses organismos oficiais questões. 

 São uma plataforma para organizar a iniciativa privada e do lucro 

do estabelecimento de próprias organizações. 

Nessa direção Cunha (2007) o gestor cultural também é um elo entre os diversos 

componentes do campo cultural: artistas, Estado, iniciativa privada e público.Para Freitas 

(2009) o modelo de gestão pública não estatal envolve parcerias entre Governo e o ―Terceiro 

Setor‖ para gestão de programas, corpos estáveis e equipamentos públicos na área cultural 

surge no final dos anos 90. Segundo a autora, as leis nº 9.637/98 e nº 9.790/99 criaram novas 

figuras jurídicas, respectivamente as Organizações Sociais (OS) e as Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Segundo Freitas (2009), tais modelos não 

podem ser considerados com a privatização de bens e serviços públicos, já que os 

equipamentos e instituições continuam pertencendo ao Estado e sendo mantidos, totalmente 

ou parcialmente, com recursos públicos. 
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Ao analisar o modelo das OSs e das OSCIPS, Freitas (2009) aponta que várias 

vantagens são atribuídas a essas propostas, como: (a)  maior autonomia administrativa e 

financeira; (b) maior agilidade na prestação de serviços, via redução de formalidades 

burocráticas; (c) utilização mais racional de recursos, no intuito de reduzir custos mantendo o 

foco nos resultados; (d) maior integração Estado, Mercado e Sociedade, com a possibilidade 

de sustentabilidade gradativa, através da obtenção de apoios ou patrocínios. A autora indica 

ainda que vantagens em relação ao acesso e à transparência das informações sobre a gestão 

dos espaços e programas culturais.   

DiMaggio (1986) já ressaltava o papel das organizações sem fins lucrativos na área 

cultural No longo prazo, o bem-estar das artes pode depender do surgimento de uma nova 

divisão do trabalho intersetorial entre as sem fins lucrativos, com fins lucrativos e 

empresas públicas na produção e distribuição de cultura, amplamente definida, e 

sobre a habilidade com que esta nova ordem é operada. Neste processo mais longo, 

fundações empresariais e privados podem desempenhar um papel importante e construtivo. 

Já ao discutir os problemas desse modelo de gestão para a área cultural, Freitas (2009) 

aponta que a ausência de licitação para a qualificação, a celebração dos contratos de gestão e 

de serviços pode gerar ―feudos‖ administrativos. Outro ponto que a autora indica são os 

problemas em relação à participação e controle por parte do Estado. Freitas (2009) frisa que é 

fundamental que as melhorias nas formas de gestão não sejam supervalorizadas, sem que 

estejam acompanhadas de melhorias também nos objetivos das políticas culturais. 

Segundo Carvalho (2009, p. 19)  

a redemocratização de cunho neoliberal, iniciada nos anos 1980, deu origem à 

participação concedida, que abriu espaço para uma nova experiência na gestão pública 

da cultura. [...] Foi fortalecida, nesse período, uma concepção liberal da gestão de 

cultura, deixando-a a cargo do mercado por intermédio dos mecanismos de fomento 

privado facilitados pelas leis de incentivo fiscal.‖ 

Carvalho (2009, p 31)  ainda afirma que: 

o campo da área da cultura no Brasil experimenta um arejamento do predomínio da 

concepção neoliberal nas políticas públicas culturais. Desde o primeiro mandado no 

governo federal, o Partido dos Trabalhadores apresentou o documento A Imaginação a 

Serviço do Brasil como eixo orientador das políticas públicas culturais que marca uma 

ruptura com as políticas dos governos antecedentes defendendo a visão ampliada do 

conceito de cultura antropológico e a preocupação com a democratização da gestão e 

das políticas públicas. A concretização desses dois princípios está na proposta das 

duas principais políticas atuais: o Sistema Nacional de Cultura como sistema de 

gestão, informação, promoção de políticas públicas e articulação entre os entes 

federados, com participação social para realizar a reforma do aparelho nacional de 

cultura, descentralizando o acesso e a gestão dos recursos; e o Programa Cultura Viva, 

concebido como rede orgânica de criação e gestão cultural dirigida à cultura popular 

para potencializar a criatividade e o resgate da cidadania pelo reconhecimento da 

importância da cultura produzida localmente.‖ 
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Para Calabre (2009, p.83), ―pensar e planejar o campo da produção, circulação e 

consumo da cultura dentro de uma racionalidade administrativa é uma prática que pertence 

aos tempos contemporâneos. A gestão cultural é um campo novo de trabalho‖. Para a autora 

(op. cit. p.88-89): 

O que os resultados parecem demonstrar é a existência de certa dificuldade da área 

pública no trato das questões da democratização da gestão, mesmo quando praticam 

ações claramente voltadas para a ampliação da participação da sociedade civil no 

campo decisório. As estruturas governamentais e uma parte significativa da própria 

sociedade ainda mantêm uma tradição ideológica, a ideia de um Estado interventor e 

paternalista que deve gerenciar e ser o responsável pelo conjunto dos processos 

enquanto a sociedade se apropria passivamente do que lhe é oferecido pelo mesmo. 

Tal visão do papel do Estado é responsável inclusive pelo receio demonstrado por 

algumas das áreas artístico-culturais quando se discute a necessidade da construção de 

políticas culturais. É interessante, pois é uma visão contraditória: ao mesmo tempo em 

que há a ameaça do Estado intervencionista, cerceador da liberdade artística, esse 

mesmo Estado é chamado a ser o principal, senão o único, financiador das atividades 

artístico-culturais. Sem dúvida que a liberdade de criação deve ser respeitada. 

Entretanto, não é dever do Estado elaborar políticas visando ao conjunto da 

sociedade? Logo tal ação necessita efetivamente de planejamento e, quanto mais 

participativo, melhor. 

 

Para Calabre (2009, p.90) A primeira delas diz respeito ao conceito de política cultural 

e sua inserção nas agendas de governo. A visão da cultura como um campo autônomo da 

administração pública, de igual importância à de outros, é muito recente e ainda não está 

consolidada.  

Orozco (2007) Nos últimos dez anos na Ibero América se deu um processo intenso de 

profissionalização da gestão cultural em dois sentidos: na capacitação e na formação dos 

gestores com vias a um reconhecimento laboral e na formalização da gestão cultural como um 

campo de especialização multidisciplinar de geração de conhecimento. Esse processo, 

segundo o autor exigiu a academização dos gestores cultural, implicando em pensar e atuar a 

partir de perspectivas conceituais e metodológicas. 

Orozco (2007) a partir do exemplo do México, apresenta três modelos de gestão 

cultural(a) Modelo de desenvolvimento local; (b) modelo de difusão das artes; e, (c) modelo 

de gestão empresarial. 

Quadro 11: Modelos de Gestão Cultural  
 Desenvolvimento local Gestão empresarial Difusão das artes 

Denominação 

do agente 

Promotor Administrador/ empresário Difusor/ extensionista 

Influência Culturalista  Evolucionista/ funcionalista Evolucionista 

Perfil do 

agente 

Análise da realidade 

Relevância no processo 

Organizador social 

Agente de mudança social 

Administração e financiamento 

Planejamento por resultados 

Marketing 

Difusão cultural 

Conhecimentos das artes 

Relevância na produção 

artística 
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Unidade de 

produção 

Projetos de desenvolvimento 

comunitário, documentação e 

promoção de tradições 

Concertos, revistas, discos, 

programas de TV 

Oficinas de artes, 

festivais, concertos, 

concursos 

Espaços Comunidades  

Institutos 

ONG 

Indústrias Culturais Museus 

Galerias 

Universidades 

Adaptado de Orozco (2007) 

Orozco (2007) A análise da relação entre política cultural e gestão cultural deve 

considerar três elementos-chave: (a) o conceito de cultural que dá origem à política; (b) a 

definição e caracterização das estratégias que constituem a política; e, (c) o modelo de gestão 

em que se organiza administrativamente a execução da política cultural. Orozco (2007)  O 

autor resgatar Nivon(2005) e Martinell (2001) para apresentar dois modelos aplicados na 

operacionalização da política cultural: a burocracia (administração) e a gestão organizacional: 

 

Quadro 12: Diferenças entre administração e gestão 
Elementos Burocracia (administração) Gestão 

Exercício da 

autoridade 

Exercício do domínio legal, através de 

uma estrutura hierarquizada 

Condução dos assuntos e das ações 

sociais e exercício de autoridade sobre 

uma organização 

Execução dos 

procedimentos 

Estão sujeitos a normas e controles que 

garantam a correta utilização dos 

recursos 

Flexível, adaptável e utiliza o 

conhecimento como mecanismo de 

melhoria contínua 

Continuidade/ 

inovação 

É um ato mais mecânico, centrado na 

hierarquia e na estrutura 

Centrada na capacidade de promover 

inovação sistemática do saber e sua 

aplicação à produção ou ao resultado 

Divisão do 

trabalho 

Centrada no funcionamento tradicional e 

piramidal 

A responsabilidade  é mais privada e 

individual 

Avaliação de 

resultados 

Avaliação mais sobre o processo do que 

sobre o resultado 

Demanda mais autonomia, auto-

responsabilização dos resultados 

Responsabilida

de do trabalho 

É pública, sujeita aos procedimentos, 

normas e legislação que deve prever 

todas as possíveis situações 

O direito a dirigir e o dever a prestar 

contas 

Adaptado de Orozco (2007) 

 

Por fim, todas essas discussões em torno da natureza da relação entre cultura e 

desenvolvimento adotada pelas organizações públicas responsáveis pelas cultura foram 

utilizadas para construir o esquema analítico proposto na figura 5. 
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Figura 4: A dinâmica da administração pública da cultura no estado do Rio de Janeiro 

 

 

Diante desse problemático cenário, a partir de 2008 começam a ganhar força as 

discussões estaduais do Plano Nacional de Cultura. Nesse sentido a dinâmica da política 

cultural no estado é fortemente marcada por contradições em torno da adoção da relação entre 

cultura e desenvolvimento como lógica legitimadora das políticas estaduais de cultura por 

parte das organizações – cada vez mais de orientadas por uma perspectiva de mercado. Essa 

proposição teórica será então desenvolvida em conjunto com os dados obtidos na pesquisa de 

campo no item Análise dos Dados. 
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2. METODOLOGIA 

 

[...] não é possível reduzir as ciências sociais à mera defesa de um 

projeto de dominação e de desigualdade. A ciência que queremos é 

aquela dos nossos sonhos, capaz de produzir conhecimento e prática 

que garantam uma sociedade habitável, menos conflituosa, menos 

desigual (Pedro Demo, 2009, p.76). 

 

 

Segundo Demo (2009, p.76) a ciência não é um simples acúmulo de resultados 

definitivos, e sim um questionamento inesgotável. Para o autor, as ciências sociais são “um 

corpo irrequieto, intranquilo, curioso”, não podem ser “frias, estáticas, neutras, [...] não 

conseguem apenas descrever problemas [...] também provocam a enfrentá-los”(op. cit. p.76). 

Demo (2009) também argumenta que as ciências sociais são diferentes das demais por 

serem intrinsecamente ideológicas, sendo preciso buscar a convivência crítica com a 

ideologia, além de seu enfrentamento e de seu controle. Outro ponto observado pelo autor é 

que seria uma posição mais realista e racional aceitar o indivíduo como não neutro e, a partir 

daí, buscar a possibilidade de reduzir a falta de isenção e os juízos de valor.  

Nesse sentido, a tentativa de apresentar uma classificação para a presente pesquisa é, 

antes de tudo, limitada pela própria natureza do objeto de estudo a ser analisado: as 

organizações responsáveis pela administração pública da cultura. A partir do pressuposto 

teórico de que há uma relação entre cultura e desenvolvimento, trabalha-se aqui com 

elementos que geralmente são explorados por distintas perspectivas ontológicas, 

epistemológicas e metodológicas – organizações, administração pública e cultura. Assim, a 

proposição de classificação indicada a seguir tem mais o objetivo de ilustrar o posicionamento 

do pesquisador e servir como ponto de partida para a compreensão das análises que serão 

apresentadas, do que filiá-lo e restringi-lo a determinada corrente de pensamento. 

A partir de uma classificação tradicional de métodos de pesquisa, o presente estudo 

poderia ser caracterizado como estruturalista. Segundo Marconi e Lakatos (2007), por meio 

de uma representação simplificada, tal perspectiva resume o fenômeno e propicia sua 

inteligibilidade já que:  

parte da investigação de um fenômeno concreto, eleva-se a seguir ao nível abstrato, 

por intermédio da constituição de um modelo que  represente o objeto de estudo 

retornando por fim ao concreto, dessa vez como uma realidade estruturada e 

relacionada com a experiência do sujeito social. (op. cit., p. 111).   

 

Dessa forma, de acordo com Marconi e Lakatos (2007), o método permite que o 

pesquisador disponha, ao término do processo de investigação “de um modelo para analisar a 
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realidade concreta dos diversos fenômenos, [..] já que por baixo de todos os fenômenos existe 

uma estrutura invariante e é por este motivo que ela é objetiva” (op. cit., p. 111). Para as 

autoras, “toda a análise deve levar um modelo, cuja característica é a possibilidade de 

explicar a totalidade do fenômeno, assim como sua variabilidade aparente” (op. cit., p. 111). 

Marconi e Lakatos (2007) ainda indicam que o método estruturalista não analisa os elementos 

entre si, e sim suas relações, produzindo um modelo que seria a única representação 

concebível da realidade.  

Ao analisar o estruturalismo nos estudos de gestão, Thiry-Cherques (2006) afirma que 

a perspectiva: 

estuda as estruturas subjacentes ao organizar e ao administrar, formadas pelos 

elementos que os caracterizam enquanto traços inerentes ao espírito humano. 

Desconsidera as organizações e as formas de administrar, tomadas como 

manifestações de outras coisas – como segmento social, agente econômico, ator 

político, etc. – que não elas mesmas. Seu propósito é a constituição de modelos 

arquetípicos de todas as organizações e de todas as formas de organizar. (op. cit. 

p.138). 

 

Nesse sentido, Thiry-Cherques (2006, p.146) afirma que o estruturalismo permite 

―examinar as condições que tornam possível à estrutura passar de um estado a outro, mediante 

a mudança de elementos, sem alterar o sistema estrutural‖. Tendo em vista que o termo 

sistema pode utilizado na abordagem estruturalista de forma distinta da adotada na 

perspectiva sistêmico-funcionalista, o autor acredita que é necessário fazer a distinção entre o 

conceito de estrutura do de sistema, pois na administração: 

o conceito de sistema é utilizado pelas abordagens funcionalistas ou funcional-

estruturalistas, como, por exemplo, a teoria geral dos sistemas e a da contingência [...] 

para designar o conjunto concreto de elementos harmonicamente funcionais. Já uma 

estrutura é um conjunto de relações. Não tem o atributo da funcionalidade. Um 

sistema funciona. Uma estrutura é.(op. cit., p. 146) 

 

 Sem minimizar a importância da perspectiva estruturalista para as ciências sociais e 

administrativas, vale ressaltar que frequentemente é atribuído aos estudos estruturalistas certo 

caráter determinista e estático, que inviabilizaria a possibilidade de transformação da 

sociedade. Mesmo defendendo a adoção de uma perspectiva dialética, que permitiria a 

mudança social, Demo (2009) afirma que aspectos centrais como as contradições, os conflitos 

e os antagonismos são estruturas dadas e que o processo explicativo envolve descobrir 

estruturas invariantes. 

 Identificar e compreender as estruturas subjacentes às organizações responsáveis pela 

administração pública da cultura representa um importante aspecto desse estudo. Embora não 

se parta aqui da impossibilidade de uma mudança estrutural, acredita-se que a transformação 

das estruturas inerentes ao objeto de estudo apresentado não está assegurada, embora mereça 
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a ser perseguida no contexto brasileiro. Em especial no campo da cultura, uma breve análise 

de sua trajetória permite verificar que uma série de retrocessos e avanços institucionais 

contribuiu para a reprodução e manutenção das estruturas problemáticas existentes. Nesse 

sentido, aponta-se na proposta de tese já anteriormente apresentada e que será melhor 

explorada nos capítulos posteriores, a natureza da relação entre cultura e desenvolvimento 

assumida pelas organizações responsáveis pela administração pública da cultura é marcada 

pela presença do contraditório.    

Mesmo diante de várias tipologias, como a proposta por Morgan
7
 (, p.17) sobre os 

quatro paradigmas nos quais poderiam ser agrupadas as teorias organizacionais, vale ressaltar 

que a necessidade: (a) de se ter uma determinada concepção da realidade como ponto de 

partida e a posterior construção de modelos analíticos dessa realidade; e, ao mesmo tempo, (b) 

de se trabalhar com as contradições e com a possibilidade de superação dos mecanismos de 

dominação que caracterizam o presente objeto de estudo, pode fazer com que se corra o risco 

de um enquadramento pós-positivista - segundo a tipologia proposta por Lincoln e Guba 

(2006) e Ricussi (2008). Porém, a necessidade de superação do caráter funcionalista que 

marca os estudos dessa natureza e levando em consideração a taxionomia proposta por Yang, 

Zhang e Holzer (2008) para os estudos em administração pública, a pesquisa aqui proposta 

está inserida dentro de uma abordagem integrada, que busca compreender e melhorar a 

administração pública.  

A opção pela abordagem metodológica qualitativa em estudos ligados à administração 

pública ainda pode ser considerada como uma prática marginal ou complementar à 

perspectiva quantitativa (GABRIELIAN, YANG, E SPICE, 2008). Por, em geral, enfatizar a 

prática e negligenciar a teoria, Miller (2008) afirma que o campo da administração pública 

adota uma perspectiva intrinsecamente conservadora, resultando na inércia e na perpetuação 

de problemas. No contexto brasileiro, essa problemática também pode ser observada, 

acrescida do fato de que a aproximação entre a academia e os gestores públicos cresce 

substancialmente, marcada pela predominância de modelos e ferramentas fundamentados em 

epistemologias funcionalistas
8
. 

Na busca pela superação dessas limitações, presentes no campo de estudo das 

organizações públicas, opta-se aqui por uma abordagem metodológica qualitativa. Segundo 

Flick (2004) as ideias centrais que sustentam a pesquisa qualitativa estão ligadas (a) à escolha 

                                                 
7
 Originalmente trabalhada por Burrel e Morgan (1979) 

8
 A disseminação do Programa Choque de Gestão, inicialmente implantado em Minas Gerais, pelos estados do 

Brasil, originalmente implantado em Minas Gerais é um exemplo desse processo. 
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adequada de métodos e teorias; (b) ao reconhecimento e à análise de das diferentes 

perspectivas dos participantes da pesquisa; (c) às reflexões do pesquisador sobre sua pesquisa 

como parte do processo de construção do conhecimento; e, (d) à variedade de abordagens e 

métodos de pesquisa qualitativa.  

Flick (2004) também resgata Toulmin (1990) para elencar algumas tendências para a 

pesquisa qualitativa. Duas delas estão diretamente ligadas à proposta de delineamento de 

pesquisa aqui apresentada (op. Cit. p.28): 

 o retorno ao local, que encontra sua expressão no estudo de sistemas do 

conhecimento, práticas e experiências, novamente no contexto daquelas 

tradições e formas de vidas (locais) nas quais estão fixados, em vez de 

presumir e tentar testar sua validade universal; e, 

 o retorno ao oportuno, manifesto na necessidade de dispor os problemas a 

serem estudados e as soluções a serem desenvolvidas dentro de um contexto 

temporal ou histórico, e de descrevê-los neste contexto e explicá-lo a partir 

dele. 

Assim, o retorno ao local é aqui expresso pela escolha do estado do Rio de Janeiro 

como foco do estudo. Já o retorno ao oportuno é exposto pelo recorte temporal da pesquisa 

(2007-2010), que combina a consolidação das discussões em torno da criação o Plano 

Nacional de Cultura como a mudança do governo estadual do Rio de Janeiro. 

A operacionalização da presente pesquisa segue o esquema para a construção de uma 

pesquisa qualitativa proposto por Flick (2004, p.64), no qual destaca a importância da 

formulação das questões de pesquisa e indica um conjunto de etapas para o processo de 

investigação: (a) formulação da questão geral; (b) formulação de questões específicas de 

pesquisa; (c) formulação de conceitos sensibilizantes; (d) seleção de grupos de pesquisa com 

os quais se estuda a questão; (e) seleção de planos e métodos apropriados; (f) avaliação e 

reformulação das questões específicas de pesquisa; coleta de dados; (g) avaliação e 

reformulação das questões específicas de pesquisa; (h) análise de dados; (i) generalização e 

avaliação das análises; e, (j) formulação das descobertas. 

O esquema proposto por Flick (2004) destaca o acesso ao campo como elemento vital 

para a pesquisa qualitativa. A autora também ressalta que o acesso às instituições é um 

problema ainda mais grave, já que autorizações internas e externas, disponibilidade de tempo 

e de fornecimento de informações e o acesso aos representantes. Nesse sentido, a imersão no 

campo da cultura no estado do Rio de Janeiro foi central para a conclusão do processo de 

pesquisa aqui explorado.  
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Por meio dos quatro anos desse processo de imersão no campo foi possível o acesso a 

organizações, representantes públicos, privados e da sociedade civil, informações, eventos e 

documentos sem os quais seria inviável qualquer tentativa de caracterização do objeto de 

estudo ou de explicação do fenômeno apresentado. Isso porque o acompanhamento da 

dinâmica de operacionalização do Plano Nacional de Cultura e da elaboração do Plano 

Estadual de Cultura no estado do Rio de Janeiro foi requisito central para a análise das 

relações estabelecidas entre as organizações responsáveis pela administração pública da 

cultura e que compõe o campo da cultura no contexto fluminense. 

Considerando o problema e a fundamentação teórica apresentada, será apresentado a 

seguir o detalhamento do plano de investigação para operacionalização da presente pesquisa. 

 

2.1 Definição das categorias de análise 

Tendo em vista uma melhor compreensão do estudo, já que um mesmo termo pode ter 

diferentes significados de acordo com o contexto a que se refere, a seguir, é apresentada a 

definição das categorias de análise da forma como devem ser entendidos ao longo do trabalho. 

É importante ressaltar que após a imersão no campo foi necessário o ajuste das categorias de 

análise. Não foram acrescentadas categorias, apenas estas foram melhor agrupadas e 

definidas, de forma facilitar a coleta e a análise dos dados. 

Dessa forma, conforme o quadro abaixo, as categorias cultura, desenvolvimento e 

organização foram aqui consideradas pré-categorias, por não serem diretamente o foco da 

pesquisa e por fundamentarem a definição final das categorias de análise trabalhadas. 

 

Quadro 13: Pré-categorias de análise 
Pré-categorias Definição Constitutiva 

Cultura É ―um conjunto diversificado de demandas profissionais,  institucionais, políticas 

e econômicas, tendo, portanto, visibilidade em si própria. Ela compõe um 

universo que gere (ou interfere em) um circuito organizacional, cuja 

complexidade faz dela, geralmente, o foco de atenção das políticas culturais‖. 

(BOTELHO, 2001, p.5). Dessa forma, a cultura não é inocente, e que uma vez que 

suas expressões culturais são criadas e recriadas no jogo das relações, os 

antagonismos e diversidades sociais, políticas e econômicas também se fazem 

presentes nelas. Esses antagonismos sociais, segundo ele, constituem a sociedade 

e manifestam-se na cultura por meio de imagens, metáforas, significados, 

símbolos e através de outros elementos. (IANNI, 2004) 

Desenvolvimento Entende-se desenvolvimento a partir de uma visualização dos fins substantivos 

que se deseja alcançar, e não da lógica dos meios que é imposta do exterior. A 

superação do impasse estrutural que está no fundo do contexto brasileiro somente 

será lograda se o desenvolvimento futuro conduzir a uma crescente 

homogeneização da sociedade e abrir espaço à realização das potencialidades da 

cultura brasileira (FURTADO, 1984). Assim, o “Desenvolvimento que não tenha 

como base as necessidades do povo brasileiro não nos serve” (Sodre, 2010b, p. 

94). Para tanto, de acordo com Demo (2009, p. 23 )― a redução das desigualdades 
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só pode ser fruto de um processo árduo de participação, que é conquista, em seu 

legítimo sentido de defesa de interesses contra interesses adversos.‖ 

Organização A organização deve ser encarada como um ator social, já que possuem os 

seguintes atributos (a) a atribuição externa, na qual as organizações devem ser 

atribuídas como capazes de agir por outros atores, especialmente por seus 

principais interessados e do público,; e , (b) a intencionalidade , pelo fato das 

organizações serem capazes de deliberação, a auto-reflexão e ação guiada por 

objetivos (KING, FELIN E WHETTEN, 2010)  Parte-se da ideia de Lynn Jr. 

(2010, p.30) de que há diferenças entre organizações públicas e privadas já que: 

(1) o interesse público difere do privado; (2) as autoridades públicas, por 

exercerem o poder soberano do Estado, devem necessariamente atender aos 

valores democráticos em detrimento dos interesses de qualquer grupo ou material 

em particular; e, (3) a Constituição exige o tratamento igualitário das pessoas e 

descarta o tipo de seletividade que é essencial para sustentar a lucratividade. 
 

 A partir dessa pré-categorização, optou-se pela utilização de quatro categorias de 

análise: campo da cultura, cultura e desenvolvimento, organizações públicas responsáveis 

pela administração pública da cultura e racionalidade, conforme o quadro abaixo. Tais 

categorias foram operacionalizadas em subcategorias, as quais serão trabalhadas na análise 

dos dados. 

 

Quadro 14: Categorias de análise 

Categorias de 

análise 
Definição constitutiva 

Definição Operacional 

(subcategorias) 

Campo da cultura Conjunto de organizações ligadas à área da cultura  e 

relações estabelecidas entre elas. O campo 

organizacional da cultura vive, no Brasil, um 

processo de transformação gradual, mas acelerado, 

de seu caráter mais tradicional. Com a franca 

participação do Estado, essas organizações têm 

sofrido importantes transformações, que é possível 

identificar no histórico das políticas culturais e na 

sua relação com o contexto político-econômico. É 

necessário compreender esse processo histórico e o 

caráter da participação do Estado nessa fase 

globalizada do capital e seu papel e interferência na 

conquista da participação da sociedade no campo da 

cultura.(CARVALHO, 2009, p. 20): 

 Critérios de delimitação do 

campo 

 Trajetória do campo  

 Organizações que compõe o 

campo 

 Papel do Estado no Campo da 

Cultura 

 Relações estabelecidas no 

campo 

 Relação entre Estado, mercado e 

sociedade 

 Contexto do campo da cultura 

Organizações 

públicas 

responsáveis pela 

administração 

pública da cultura 

Representadas pela secretaria estadual de cultura, 

secretarias municipais de cultura e demais 

organizações vinculadas a estas. A administração 

pública é definida como o conjunto de atividades 

diretamente destinadas à execução concreta das 

tarefas ou incumbências consideradas de interesse 

público ou comum, em uma coletividade ou em uma 

organização estatal. (BOBBIO et. al., 2004); pode 

ser considerada burocrática, porém em fase de 

transição já que, segundo Bartels (2009) as 

propostas neoliberais para as reformas estruturais na 

área pública são baseadas na destituição da utilidade 

da burocracia para a sociedade moderna; e, 

especificamente ―as instituições culturais possuem o 

poder de modelar a relação dos indivíduos com a 

arte, assim como a capacidade de produzir efeitos 

sociais como o de confirmar ou, ao contrário,  o de 

 Objetivos organizacionais 

 Estrutura organizacional 

 Forma de administração 

 Objetivos dos projetos, 

programas e ações culturais 

 Objetivos dos equipamentos 

culturais 

 Resultados  

 Mecanismo de controle 
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modificar os efeitos do habitus9.[...] então a 

instituição exerce um poder de estruturação das 

práticas de origem de um começo de realização do 

ideal de democratização da cultura‖(FLEURY , 

2009, P. 126-127) 

Racionalidade Categorizada como instrumental e substantiva. A 

razão instrumental é aquela baseada no cálculo 

utilitário de conseqüências, na relação exclusiva 

entre meios e fins, imposta por uma lógica 

funcionalista de mercado. (GUERREIRO 

RAMOS,1983a;1989). Racionalidade substantiva 

resgata a razão como categoria ética, cujo lugar 

adequado é a psique humana, devendo ser 

considerada como o ponto de referência para a 

ordenação da vida social e para a conceituação da 

ciência social em geral, pois permite que os 

indivíduos alienados, que se encontram excluídos, 

privados de meios de decisão possam determinar o 

curso dos acontecimentos conforme desejam 

(GUERREIRO RAMOS,1983a;1989). 

 Importância da cultura 

 Princípio orientador da 

organização 

 Prioridades organizacionais 

 Critérios de desempenho 

organizacional adotados 

 Forma de participação social 

 Lógica subjacente à 

administração pública da cultura  

 

Cultura e 

Desenvolvimento 

Se a política de desenvolvimento objetiva enriquecer 

a vida dos homens [...] a dimensão cultural dessa 

política deverá prevalecer sobre todas as 

demais(FURTADO, 2007, p.70); já que é via cultura 

―que numerosas frações da sociedade passam da 

situação anterior de conformidade associada ao 

conformismo  a uma etapa superior da produção da 

consciência, [...] a redescoberta pelos homens da 

verdadeira razão [...] nos espaços sociais, 

econômicos e geográficos também não conformes à 

racionalidade dominante‖ (SANTOS, 2008, p. 120). 

 Concepção de cultura adotada 

 Concepção de desenvolvimento 

adotada 

 Concepção da relação entre 

cultura e desenvolvimento 

adotada  

 Objetivo da política cultural 

 Expectativas de efeitos das 

ações organizacionais no campo 

da cultura 

 

2.2 Delineamento da pesquisa  

O foco da presente pesquisa corresponde às organizações públicas responsáveis pela 

administração pública da cultura no estado do Rio de Janeiro. A identificação preliminar 

dessas organizações foi realizada no momento inicial da tese, na fase de imersão no campo de 

estudo. Dessa forma, as seguintes organizações contemplam o eixo central desse trabalho:  

 Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro e os órgãos subordinados a 

ela; 

 Secretarias Municipais de Cultura ou órgãos municipais responsáveis pela 

cultura 

Cabe salientar que outras organizações que fazem parte do campo da cultura foram 

contempladas de forma complementar na pesquisa, como: (a) Ministério da Cultura, (b) 

Pontos de Cultura, (c) Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, 

Indústria e Serviços; (d) Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; (e) 

                                                 
9
 Conforme conceito proposto por Bourdieu 
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Comissão Estadual dos Gestores de Cultura do Rio de Janeiro. O contato com essas 

organizações teve o intuito de complementar as análises realizadas sobre o objeto de estudo. 

A escolha do estado do Rio de Janeiro segue a perspectiva de Flick (2004) já 

apresentada anteriormente, com foco em questões locais de forma a compreender um 

fenômeno em profundidade. Além disso, o Rio de Janeiro adquiriu nos últimos anos destaque 

nacional por receber grandes obras de infraestrutura e de combate à desigualdade, oriundos do 

Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), além de ter sido escolhido como sede de grandes 

eventos internacionais como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Tal destaque acaba tendo 

repercussões em investimentos na área cultural e na própria discussão da relação entre cultura 

e desenvolvimento.  

A respeito do recorte temporal da pesquisa, também é seguida a perspectiva de Flick 

(2004) já abordada anteriormente, da ênfase em questões oportunas. Nesse sentido, o recorte 

dessa pesquisa se dá no período de 2007 a 2010, pois esse período representa a consolidação 

das discussões em torno do Plano Nacional de Cultura e sua repercussão nos estados 

brasileiros bem como a mudança governamental no Estado do Rio de Janeiro. Mesmo a 

elaboração da Política Nacional de Cultura, a partir do início do Governo Lula representar um 

marco teórico para o campo da cultura no Brasil, esse primeiro momento não teve reflexos 

significativos no estado do Rio de Janeiro. 

O nível da análise foi organizacional (VIEIRA, 2004), tendo em vista o objeto de 

estudo apresentado. Além disso, o entendimento do campo da cultura e das relações 

estabelecidas entre as organizações também contribuíram complementarmente às análises 

apresentadas. 

Ainda no que diz respeito ao assunto e ao objeto de estudo, Ander-Egg (apud 

LAKATOS E MARCONI, 1996) aponta três níveis para a delimitação da pesquisa: 

a) quanto ao objeto: tendo em vista a grandiosidade do campo da cultural no Brasil, 

o presente estudo fica restrito às organizações públicas responsável pela 

administração pública da cultura no estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a 

opção pelo nível de análise organizacional (VIEIRA, 2004) e pela demanda por 

estudos na área pública que superem perspectivas predominantemente 

funcionalistas (YANG, ZHANG E HOLZER, 2008). Além disso, analisar o campo 

como um todo, tendo em vista o escopo de análise apresentado e a perspectiva 

qualitativa abordada exigiria uma infraestrutura de pesquisa de grande porte, o que 

não caberia para uma tese de doutorado, em função da equipe de pesquisa, do 

volume de recursos e do tempo que seria demandado. 
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b) quanto ao campo de investigação: quanto aos aspectos geográficos, tendo em 

vista que o grande desenvolvimento do campo da cultura e seu destaque em várias 

regiões do país, um estudo que tratasse especificamente de cada região ou ainda 

que abordasse todos os tipos de organizações ligadas à cultura, por razões de 

infraestrutura, já apresentadas anteriormente. Assim, este estudo ficou restrito a 

uma perspectiva estadual em virtude da representatividade do estado do Rio de 

Janeiro no campo e do critério já discutido de Flick (2004), de foco em questões 

locais, nas quais o pesquisador pode fazer uma imersão. 

c) quanto ao nível de investigação: quanto ao nível de investigação aqui realizada 

será dado a esta pesquisa, de acordo com Vieira (2004), uma perspectiva seccional, 

cujo interesse é verificar o momento atual do campo da cultura. Este estudo partirá 

então do ano de 2007, em função de dois incidentes críticos: o Plano Nacional de 

Cultura e a mudança no governo estadual do Rio de Janeiro.  

Por fim, é importante esclarecer os critérios que definiram as organizações 

responsáveis pela administração pública da cultura no estado do Rio de Janeiro. Como já foi 

mencionado anteriormente, o foco na secretaria de estado de cultura (juntamente com seus 

órgãos) e nas secretarias municipais foi obtido a partir de uma primeira imersão no campo. 

Porém, fez-se necessário a definição de critérios para a escolha dos municípios que seriam 

contemplados pela pesquisa, já que o Rio de Janeiro possui 92 municípios e a visita a todos 

não seria viável, tendo em vista os motivos apresentados há pouco. Inicialmente com o 

objetivo de delimitar a representatividade para a realização das entrevistas foi criada uma 

matriz que partiu da classificatória dos municípios por três critérios:  

 Número de habitantes: a escolha se deu em função de que os recursos obtidos 

pelos municípios levam em consideração tal critério. Tal classificação parte de 

dados do IBGE (2006; 2009) que apresenta 7 níveis de população. Como o 

estado do Rio de Janeiro só possui municípios em 6 desses níveis, os 

municípios foram agrupados em três categorias de número de habitantes. 

1. Baixo: municípios entre 5001 e 20000 habitantes 

2. Médio: municípios entre 20001 e 100000 habitantes 

3. Alto: municípios entre 100001 e mais que 500000 habitantes 

 Representatividade Local: a escolhe se deu pelo fato de que a existência de um 

órgão representativo exclusivo para a cultura, além de demandado pelo Plano 

Nacional de Cultura é central nas disputas que ocorrem no campo. Assim 

partiu-se da classificação do IBGE (2006; 2009) sobre a natureza da 
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organização responsável pela administração da cultura: secretaria exclusiva, 

órgão da administração indireta, secretaria conjunta, setor subordinado à outra 

secretaria e órgão vinculado à chefia do executivo. Tal classificação foi 

agrupada em três níveis a partir das análises prévias oriundas pela imersão no 

campo: 

1. Baixa: setor subordinado à outra secretaria ou órgão vinculado à chefia 

do executivo 

2. Média: secretaria conjunta 

3. Alta: municípios com secretaria exclusiva ou órgão da administração 

indireta 

 Representatividade Regional: critério que representa a força regional do 

município, seu potencial de articulação política e sua capacidade de influência 

junto ao poder público estadual e federal. Criado para a pesquisa por meio do 

relatório sobre a II Conferência Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, 

realizada em 2009, na qual foram escolhidos os representantes (do poder 

público, da iniciativa privada e da sociedade civil) do estado para a 

participação na Conferência Nacional de Cultura em 2010. A partir da listagem 

dos escolhidos os municípios foram divididos em três categorias: 

1. Baixa: municípios com pelo menos 1 delegado eleito 

2. Média: municípios que não elegeram delegados, mas que possuem pelo 

menos 1 suplente eleito    

3. Alta: municípios que não tiveram delegados ou suplentes eleitos 

 

O detalhamento dessa classificação prévia para a montagem da matriz está presente 

nos anexos 2, 3 e 4 da tese. A partir dessa classificação foi montada uma matriz no intuito de 

reduzir o número de municípios contemplados na pesquisa sem perder a representatividade 

dos dados. Dessa forma, por meio de uma matriz de três dimensões: Número de habitantes x 

Representatividade Local x Representatividade Regional, foi obtida a redução para 27 

municípios representativos de cada uma das combinações possíveis. Por exemplo: o 

município classificado como 111 é aquele com baixo número de habitantes, baixa 

representatividade regional e baixa representatividade local; já alguns municípios foram 

classificados como 321, o que significa alto número de habitantes, média representatividade 

regional e baixa representatividade local. 

Quadro 15: Matriz de municípios representativos para definição inicial da coleta de dados 
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Quantidade de 

Habitantes do 

Município 

Representatividade 

Regional 

Representatividade Local 

1 – Baixo 2 – Médio 3 – Alto 

 

1 – Baixo 

1 – Baixo 111 

MunicípioA 

MunicípioB 

112 

MunicípioAA 
113 

MunicípioMM 

2 – Médio 121 

MunicípioD 

MunicípioAS 

122 

Nenhum 

Município 

123 

MunicípioBE 

3 – Alto 131 

MunicípioDD 

MunicípioAR 

MunicípioAV 

132 

MunicípioAP 

133 

MunicípioAÇ 

MunicípioAK 

 

 

2 – Médio 

1 – Baixo 211 

MunicípioPP 
212 

MunicípioAU 

MunicípioUU 

MunicípioIS 

MunicípioDP 

213 

Nenhum Município 

2 – Médio 221 

MunicípioAO 

MunicípioAI 

222 

MunicípioNN 
223 

3 – Alto 231 

MunicípioTT 

MunicípioAT 

MunicípioAW 

232 

MunicípioN 
233 

 

 

3 - Alto 

1 – Baixo 311 

MunicípioTY 

MunicípioFT 

MunicípioRW 

312 

MunicípioTP 

 

313 

MunicípioUD 

MunicípioFD 

 

2 – Médio 321 

Nenhum 

Município 

322 

MunicípioRT 

MunicípioRT 

MunicípioRW 

323 

MunicípioVV 

MunicípioVT 

 

3 – Alto 331 

MunicípioTI 

MunicípioAG 

MunicípioGG 

332 

Nenhum 

Município 

333 

MunicípioBT 

MunicípioKT 

 

 

Com a continuidade do estudo verificou-se a impossibilidade de obtenção de 

entrevistas com todos os 27 tipos de categorias de municípios criada, principalmente em dos 

seguintes fatores: (a) distância geográfica; (b) dificuldade de transporte; e, (c) dificuldade de 

agendamento com o representante do órgão, tendo em vista o momento de realização das 

entrevistas envolveu a preparação para as conferências estadual e nacional de cultura e para o 

Plano Estadual de Cultura e o período eleitoral. Nesse sentido, optou-se por manter a tabela 

classificatória e ampliar os tipos de dados coletados sobre os municípios. Dessa forma, para 

atender à obtenção de dados sobre as 27 categorias encontradas foram acrescidos às 

entrevistas, os questionários aplicados pelo Ministério da Cultura nos Município e os 

relatórios das Conferências Municipais de Cultura, também promovidas pelo MINC. Apenas 

três municípios com baixa representatividade local e regional não disponibilizaram esses três 

dados: Trajano de Moraes, Guapimirim e Barra do Piraí. Porém contornou-se essa limitação 
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pelo fato de que os municípios de Guapimirim e Barra do Piraí participaram da Conferência 

Intermunicipal de São Gonçalo, da qual foi possível obter o relatório e em virtude do 

município de Trajano de Moraes possuir uma Lei de Criação do Conselho Municipal de 

Cultura, que de alguma forma apresenta dados para a análise. 

É importante salientar que os dados obtidos em excesso foram também considerados 

no intuito de enriquecer as análises apresentadas. A síntese da matriz apresentada e a 

classificação dos municípios por essa tipologia é apresentada no quadro 4, a seguir. 
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Quadro 16: Planilha síntese da coleta de dados dos municípios - Matriz Tamanho/Representatividade Política Local/Representatividade Política 

Regional 

 
 

 

 

Número de habitantes/ 

Representatividade Local/ 

Representatividade Regional Município Entrevista

Relatório de 

Conferência Questionário

Número de habitantes/ 

Representatividade Local/ 

Representatividade Regional Município Entrevista

Relatório de 

Conferência Questionário

Número de habitantes/ 

Representatividade Local/ 

Representatividade Regional Município Entrevista

Relatório de 

Conferência Questionário

111 Trajano de Moraes C 211 Guapimirim I 311 Barra do Piraí I

112 Natividade X 212 - 312 -

113 Sapucaia X X 213 Bom Jesus do Itabapoana X 313 -

121 Areal X X 221 Cantagalo X X 321 Itaguaí X

121 Cambuci 221 Conceição de Macabu 321 Magé

121 Cardoso Moreira X 221 Iguaba Grande 322 Araruama X

121 Carmo 221 Itaocara 323 Belford Roxo X X

121 Comendador Levy Gasparian 221 Itatiaia X 323 Duque de Caxias X X X

121 Duas Barras X 221 Miguel Pereira 323 Itaboraí

121 Laje do Muriaé 221 Paracambi 323 Japeri X

121 Mendes X X 221 Paty do Alferes 323 Mesquita X

121 Porto Real 221 Pinheiral X X 323 Nilópolis X X X

121 Rio Claro X 221 São Francisco de Itabapoana X 323 Nova Iguaçu X X

121 Rio das Flores X 221 São João da Barra 323 São Gonçalo X

121 Santa Maria Madalena X X X 221 Seropédica X 323 São João de Meriti X X X

121 São Sebastião do Alto 221 Silva Jardim 331 Campos dos Goytacazes X

121 Sumidouro 221 Tanguá 331 Niterói X

122 Quatis X X 222 Armação dos Búzios X X X 332 Angra dos Reis X X

122 São José de Ubá 222 Bom Jardim X 332 Barra Mansa X

123 Aperibé X 222 Miracema X 333 Cabo Frio X X X

123 Varre-Sai X 222 Rio Bonito X 333 Macaé X X

131 Cordeiro X X 222 Santo Antônio de Pádua X X 333 Maricá X X

131 Engenheiro Paulo de Frontin X 222 São José do Vale do Rio Preto X 333 Nova Friburgo X X

132 Carapebus X X 222 Saquarema 333 Petrópolis X X

132 Macuco X X X 222 Vassouras X 333 Queimados X

132 Quissamã X X 223 Arraial do Cabo X X X 333 Resende X X

133 Italva X X 223 Cachoeiras de Macacu X 333 Rio de Janeiro X X

133 Porciúncula X X 223 Parati X X 333 Teresópolis X X

223 São Fidélis X X 333 Volta Redonda X X

223 Três Rios X

223 Valença X X

Legenda 231 Mangaratiba X

1= Baixo 231 Paraíba do Sul X

2= Média 231 Rio das Ostras X

3= Alta 231 São Pedro da Aldeia X

I= Somente Conferência Intermunicipal Itaboraí 232 Itaperuna

C= Somente Lei de Criação do Conselho Municipal de Cultura 232 Piraí X X

* Há dados para todos os  municípios marcados  233 Casimiro de Abreu X X

Grupo 3Grupo 2Grupo 1
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A matriz apresentada sintetiza o esforço da pesquisa em apresentar critérios que 

orientassem a escolha dos municípios a serem analisados. A explicação detalhada da forma de 

coleta de dados tanto nos órgãos estaduais como municipais será realizada nos tópicos 

seguintes. 

 

2.3 Etapas da pesquisa 

O planejamento da pesquisa contemplou quatro etapas diretamente relacionadas com 

os objetivos intermediários de pesquisa anteriormente apresentados:  

 

 Etapa 1: mapeamento e caracterização do campo da cultura no estado; 

 Etapa 2: delimitação e caracterização das organizações responsáveis pela administração 

pública da cultura no estado do Rio de Janeiro, bem como de seus mecanismos de gestão; 

 Etapa 3: identificação e analise da lógica subjacente à estruturação e à administração das 

organizações responsáveis pela administração pública da cultura no estado do Rio de 

Janeiro;  

 Etapa 4: analise de como as organizações responsáveis pela administração pública da 

cultura no estado do Rio de Janeiro definem e operacionalizam os conceitos de cultura e 

desenvolvimento, bem como sua relação. 

 

As etapas descritas acima também serviram como base para a estruturação do capítulo 

de análise da presente pesquisa. Para a realização de cada uma dessas etapas foram definidos 

mecanismos de coleta e análise de dados, bem como as sub-categorias de análise utilizadas e 

os resultados esperados. As etapas serão melhor descritas a seguir e terão seus instrumentos 

de coleta e análise detalhados posteriormente. 

2.3.1 Etapa 1: mapeamento e caracterização do campo da cultura no estado 

 

Operacionalização da etapa: observações sobre a dinâmica do campo durante o período de 

2007 à 2009, pesquisa bibliográfica e documental no período de 2007 à 2010 e entrevistas 

realizadas ao longo dos anos de 2009 e 2010. 

 

Coleta de dados:  

a) Observação participante: 
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- nos principais eventos, conferências e seminários acadêmicos nacionais, estaduais e 

municipais relacionados diretamente ao campo da cultura; 

- nos principais eventos, conferências e seminários promovidos pelo Estado e pela 

sociedade civil de amplitude nacional, estadual, regional e municipal, relacionados 

diretamente ao campo da cultura; 

b) Pesquisa bibliográfica e documental: 

- nas revistas e nos livros publicados que resgatam a trajetória e as características do 

campo da cultura no Brasil e no estado do Rio de Janeiro; 

- nos discursos, atas, transcrições oficiais e demais documentos da Assembléia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; 

- na legislação estadual da cultura; 

- nos relatórios técnicos da secretaria de estado de cultura do Rio de Janeiro; 

- no Plano Nacional de Cultura e seus relatórios; 

- relatórios de institutos de pesquisa 

c) Entrevistas em profundidade: 

- com representantes da sociedade civil; 

- com representantes de outros órgãos públicos relacionados com as organizações 

estaduais; 

- com representantes da secretaria de estado de cultura; 

- com representantes das secretarias municipais de cultura; 

- com ex-funcionários da secretaria de estado de cultura; 

 

Análise de dados: análise interpretativa dos dados a partir do escopo teórico apresentado 

 

Sub-categorias de análise trabalhadas: Critérios de delimitação do campo, Trajetória do 

campo, Organizações que compõe o campo, Papel do Estado no Campo, Relações 

estabelecidas no campo, Relações entre Estado, Mercado e Sociedade no Campo, Contexto do 

campo da cultura 

 

Resultados obtidos: esquema analítico do campo (níveis micro campo, campo e macro campo) 

e quadro síntese com a identificação e a caracterização das relações estabelecidas no campo  
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2.3.2 Etapa 2: delimitação e caracterização das organizações responsáveis pela 

administração pública da cultura no estado do Rio de Janeiro, bem como de seus 

mecanismos de gestão 

 

Operacionalização da etapa: observações sobre as organizações responsáveis pela 

administração pública da cultura no estado do Rio de Janeiro durante o período de 2008 à 

2010, pesquisa documental no período de 2008 à 2010 e entrevistas realizadas ao longo dos 

anos de 2009 e 2010. 

 

Coleta de dados:  

a) Observação participante: 

- nos principais eventos, conferências e seminários promovidos pelo Estado de 

amplitude nacional, estadual, regional e municipal, relacionados diretamente ao campo 

da cultura; 

b) Pesquisa documental: 

- na legislação estadual da cultura; 

- nos relatórios técnicos da secretaria de estado de cultura do Rio de Janeiro; 

- no Plano Plurianual do estado do Rio de Janeiro; 

- nos relatórios de prestações de contas do governo do estado do Rio de Janeiro; 

- nos diagnósticos elaborados pela secretaria de estado de cultura do Rio de Janeiro; 

- nos relatórios de institutos de pesquisa 

- nas descrições dos projetos, programas e ações culturais do estado e dos municípios 

do RJ 

 

c) Entrevistas em profundidade: 

- com representantes do ministério da cultura; 

- com representantes da secretaria de estado de cultura; 

- com representantes das secretarias municipais de cultura; 

 

Análise de dados: análise interpretativa dos dados a partir do escopo teórico apresentado 

 

Sub-categorias de análise trabalhadas: Objetivos organizacionais, Estrutura organizacional, 

Forma de administração, Objetivos dos projetos, programas e ações culturais, Objetivos dos 

equipamentos culturais, Resultados, Mecanismo de controle 
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Resultados obtidos: quadro síntese com a identificação e a caracterização das organizações e 

de seus mecanismos de gestão 

 

2.3.3 Etapa 3: identificação e analise da lógica subjacente à estruturação e à 

administração das organizações responsáveis pela administração pública da cultura no 

estado do Rio de Janeiro 

 

Operacionalização da etapa: observações sobre o campo da cultura e sobre as organizações 

responsáveis pela administração pública da cultura no estado do Rio de Janeiro durante o 

período de 2009 à 2010, pesquisa documental no período de 2009 à 2010 e entrevistas 

realizadas ao longo dos anos de 2009 e 2010. 

 

Coleta de dados:  

a) Observação participante: 

- nos principais eventos, conferências e seminários promovidos pelo Estado de 

amplitude nacional, estadual, regional e municipal, relacionados diretamente ao campo 

da cultura; 

b) Pesquisa documental: 

- nos discursos, atas, transcrições oficiais e demais documentos da Assembléia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; 

- nos editais da secretaria de estado de cultura; 

- nos relatórios técnicos da secretaria de estado de cultura do Rio de Janeiro; 

- no Plano Plurianual do estado do Rio de Janeiro; 

- nos relatórios de prestações de contas do governo do estado do Rio de Janeiro; 

- nos diagnósticos elaborados pela secretaria de estado de cultura do Rio de Janeiro; 

- nas descrições dos projetos, programas e ações culturais do estado e dos municípios 

do RJ 

- nos questionários aplicados pelo Ministério da Cultura nos municípios; 

- nos relatórios das conferências municipais de cultura; 

c) Entrevistas em profundidade: 

- com representantes da sociedade civil; 
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- com representantes de outros órgãos públicos relacionados com as organizações 

estaduais; 

- com representantes do ministério da cultura; 

- com representantes da secretaria de estado de cultura; 

- com representantes das secretarias municipais de cultura; 

 

Análise de dados: análise interpretativa dos dados a partir do escopo teórico apresentado 

 

Categorias de análise trabalhadas: Importância da cultura, Princípio orientador da 

organização, Prioridades organizacionais, Critérios de desempenho organizacional adotados, 

Relação entre Estado, mercado e sociedade, Forma de participação social, Lógica subjacente à 

administração pública da cultura  

 

Resultados obtidos: quadro síntese das categorias de análise  

 

2.3.4 Etapa 4: análise de como as organizações responsáveis pela administração pública 

da cultura no estado do Rio de Janeiro definem e operacionalizam os conceitos de 

cultura 

 

Operacionalização da etapa: observações sobre as organizações responsáveis pela 

administração pública da cultura no estado do Rio de Janeiro durante o período de 2009 à 

2010, pesquisa documental no período de 2009 à 2010 e entrevistas realizadas ao longo dos 

anos de 2009 e 2010. 

 

Coleta de dados:  

a) Observação participante: 

- nos principais eventos, conferências e seminários promovidos pelo Estado de 

amplitude nacional, estadual, regional e municipal, relacionados diretamente ao campo 

da cultura; 

b) Pesquisa documental: 

- na legislação estadual que trata do campo da cultura 

- nos discursos, atas, transcrições oficiais e demais documentos da Assembléia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; 
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- nos editais da secretaria de estado de cultura; 

- nos relatórios técnicos da secretaria de estado de cultura do Rio de Janeiro; 

- no Plano Plurianual do estado do Rio de Janeiro; 

- nos relatórios de prestações de contas do governo do estado do Rio de Janeiro; 

- nos diagnósticos elaborados pela secretaria de estado de cultura do Rio de Janeiro; 

- nas descrições dos projetos, programas e ações culturais do estado e dos municípios 

do RJ 

- nos questionários aplicados pelo Ministério da Cultura nos municípios; 

- nos relatórios das conferências municipais de cultura; 

c) Entrevistas em profundidade: 

- com representantes da sociedade civil; 

- com representantes de outros órgãos públicos relacionados com as organizações 

estaduais; 

- com representantes do ministério da cultura; 

- com representantes da secretaria de estado de cultura; 

- com representantes das secretarias municipais de cultura; 

 

Análise de dados: análise interpretativa dos dados a partir do escopo teórico apresentado 

 

Categorias de análise trabalhadas: Concepção de cultura adotada, Concepção de 

desenvolvimento adotada, Concepção da relação entre cultura e desenvolvimento adotada, 

Papel do Estado no Campo da Cultura, Objetivo da política cultural e Expectativa de efeito 

das ações organizacionais do campo da cultura 

 

Resultados obtidos: quadro síntese das categorias de análise 

 

 

2.4 Coleta de dados  

Os dados não são coletados, mas produzidos. Os fatos não existem de forma 

independente do meio pelo qual são interpretados, seja um modelo teórico explícito, um 

conjunto de pressupostos ou os interesses que levaram os dados a serem coletados em 

primeira instância. (MAY, 2004, p.43). Partindo desse princípio é importante destacar que a 

representatividade da imersão no campo para a coleta de dados. Por meio desse processo foi 
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possível não apenas as observações, mas também a obtenção de uma série de informações 

vitais para a busca de dados bibliográficos e documentais e para a escolha dos entrevistados.  

Como instrumentos de coleta de dados foram utilizadas a observação participante, a 

pesquisa bibliográfica e documental e as entrevistas em profundidade. 

2.4.1 Observação participante 

Para May (2004) a meta de entender que a observação participante possui é reforçada 

concretamente pela consideração de como as pessoas, incluindo o pesquisador, são afetadas 

pela cena social, pelo que acontece nesses espaços e pela forma como as todos atuam e 

interpretam suas situações sociais. O trabalho de campo é um processo contínuo de reflexão e 

alteração do foco das observações tendo em vista os desenvolvimentos analíticos que permite 

que o pesquisador presencie as ações das pessoas em diferentes situações, refletindo assim 

sobre suas motivações, crenças e atos (MAY, 2004). O autor afirma que para ter acesso e 

participar de uma cena social o pesquisador precisa ser aceito em algum grau. 

Nesse sentido, a imersão no campo e o fato de todos os eventos observados terem sido 

públicos foram elementos centrais para a realização das observações e para a aceitação do 

pesquisador. Optou-se aqui pela modalidade de observação participante, embora tenha sido 

mantida uma postura não intervencionista ao longo de todo o processo de observação, não foi 

omitido o motivo pelo qual havia a presença do pesquisador naqueles espaços. Nesse sentido, 

embora não fosse do interesse do pesquisador participar ativamente dos eventos, ele era visto 

como membro daquela esfera de participação tanto por parte dos organizadores como pelos 

participantes.  

Ao analisar o papel do pesquisador na observação participante, May (2004) afirma que 

este testemunha a interpretação e a aplicação de novos conhecimentos pelas pessoas, 

incluindo ele mesmo, nos seus ambientes sociais. May (2004) resgata algumas idéias de 

Bruyn para estabelecer alguns critérios para a reflexão sobre o processo de observação 

participante: 

a) tempo: quanto mais o tempo o pesquisador passa com um grupo, maior a 

adequação do processo; 

b) lugar: o pesquisador deve registrar além das interações observadas, o ambiente no 

qual elas acontecem; 

c) circunstâncias sociais: quanto maior a variação das situações em que o pesquisador 

estiver com o grupo, maior será seu entendimento sobre ele; 
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d) linguagem: quanto mais familiarizado com a linguagem de uma situação social 

estiver o pesquisador, maior precisão suas interpretações terão;   

e) intimidade: quanto maior for o envolvimento com as pessoas, maior será a 

capacidade do pesquisador em entender as ações do grupo e seus significados; e, 

f) consenso social: é a forma como o pesquisador, por meio da continuidade do 

processo de observação consegue indicar como os significados são empregados e 

compartilhados pelas pessoas, reforçando assim a confiabilidade do estudo. 

 

A partir dos critérios apresentados por May (2004) acredita-se que o tempo de imersão 

no campo foi suficiente para contemplar todos os itens apresentados.  

Ao longo do processo de observação participante os seguintes tipos de eventos foram 

apresentados: 

 Pré-conferências de Cultura 

 Conferências municipais de cultura 

 Conferências Interregionais de Cultura 

 Conferência Estadual de Cultura 

 Conferência Nacional de Cultura 

 Eventos sobre economia da cultura 

 Eventos acadêmicos sobre pesquisas e práticas na área da cultura 

 Encontro de delegados municipais de cultura 

 Encontro de conselho municipal de cultura 

 

Nesses eventos foram realizadas anotações e também gravações das falas dos 

participantes. O registro dos eventos foi realizado por meio de um caderno de campo, no qual 

informações a respeito de organizações, atores, datas, fatos, eventos futuros, questionamentos 

e impressões do pesquisador foram anotadas. Já as falas foram gravadas no intuito de 

contribuir com a análise prévia do campo, além de corroborar ou levantar questões a serem 

exploradas nas demais fontes de dados. Porém é importante salientar que por questões éticas 

seus trechos não serão utilizados, já que nos eventos não foi realizado o pedido de gravação e 

utilização das falas. A tabela detalhada com os dados explicativos de cada evento e das falas 

gravas pode ser visualizada no anexo 1. 
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2.4.2 Entrevistas em profundidade 

 

Ao longo do processo de coleta de dados optou-se pela realização de entrevistas em 

profundidade, semi-estruturadas. Segundo May (2004) nas entrevistas semi-estruturadas o 

pesquisador além de estar ciente do conteúdo a ser explorado, deve registrar a natureza da 

entrevista e a maneira na qual as perguntas são realizadas, sendo necessário entender o 

contexto no qual o processo se passa. A seleção dos sujeitos que formaram o grupo dos 

entrevistados para a pesquisa foi embasada em duas premissas: 

 

 que o indivíduo respondente tivesse atuação no campo da cultura em um 

período superior a cinco anos, de modo a ter vivenciado pelo menos duas 

gestões diferentes na secretaria estadual de cultura;  e 

 que a experiência e atuação do entrevistado no campo e na organização fosse 

claramente comprovadas previamente pelo estudo do campo. 

 

Também foram selecionados para entrevistas sujeitos citados pelos entrevistados como 

representativos do campo da cultura no estado do Rio de Janeiro. As entrevistas foram 

marcadas e a autorização para sua gravação aconteceu grande parte pessoalmente. Apenas 

alguns entrevistados encaminharam pedidos para a formalização dessa autorização. Optou-se 

na pesquisa por flexibilizar o estabelecimento por escrito dessas autorizações em função do 

perfil e do grau de responsabilidade dos entrevistados. Dessa forma, foram realizadas 19 

entrevistas com duração média de 1 hora com os seguintes representantes: 

 secretária de Estado de Cultura do Rio de Janeiro 

 representante da coordenação do Plano Estadual de Cultura 

 ex-funcionário da Secretaria de Estado de Cultura 

 secretários e representantes municipais dos órgãos de cultura 

 representante regional do Ministério da Cultura 

 representante da organização responsável pela organização da preparação das 

Conferências 

 representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 

Energia, Indústria e Serviços do Rio de Janeiro - SEDEIS  

 representante do COMCULTURA 

 representantes de Pontos de Cultura: Enraizados, Viva Rio e Com Causa 
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 delegado de cultura 

Os representantes acima mencionados ocupam o cargo principal da organização ou são 

assessores imediatos. Os dados detalhados sobre o quadro de entrevistas realizadas podem ser 

obtido no anexo 7 da tese. Os roteiros das entrevistas foram construídos tendo por base a 

fundamentação teórica e contemplam elementos que permitiram a revisão e a interpretação 

das categorias de análise apresentadas. Os roteiros de entrevistas, que podem ser visualizados 

nos anexos 1 e 2 deste trabalho: foram realizados em duas modalidades:  

 Roteiro de entrevistas ampliado: aplicado nas organizações estaduais e 

municipais responsáveis pela administração pública da cultura, contemplando 

aspectos como a experiência do representante na área (no intuito de confirmar 

o critério de escolha do entrevistado), características da organização e da 

relação desta com outros atores e sobre a relação entre cultura e 

desenvolvimento 

 Roteiro de entrevistas resumido: aplicado nos demais representantes de 

organizações complementares ao processo de coleta de dados, contemplando 

aspectos como a experiência do representante na área (no intuito de confirmar 

o critério de escolha do entrevistado), sobre a relação entre cultura e 

desenvolvimento, e a respeito da relação desta com as organizações estaduais, 

municipais. 

 

.A escolha do número mínimo de entrevistados foi definida conforme a matriz 

anteriormente apresentada. Mesmo assim, ao longo do processo de entrevistas o critério de 

saturação das respostas proposto por Gaskell (2002) foi contemplado, tendo em vista o 

volume, a qualidade e a repetição de dados coletados. Pois, de acordo com Gaskell (2002), se 

a avaliação do fenômeno é corroborada, isto é um sinal de que é tempo de encerrar as 

entrevistas, pois sua continuidade não melhora necessariamente a qualidade ou leva a uma 

compreensão mais detalhada do fato. 

 

2.4.3 Pesquisa bibliográfica e documental 

 

Segundo May (2004) os documentos possuem o potencial de informar e estruturar as 

decisões tomadas pelas pessoas, podendo ser lidos como a sedimentação das práticas sociais. 
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O autor afirma que eles podem representar aspirações e interesses, além de descrever relações 

sociais e lugares dos momentos históricos aos quais se referem. 

Os documentos, segundo May (2004) também permitem ver questões novas que 

podem remeter o pesquisador a uma interrogação de aspectos do passado que estavam 

ocultos. Segundo o autor, são fontes de pesquisa documental: leis, relatórios, registros 

governamentais, debates, discursos políticos. Assim, ao longo do processo de pesquisa 

bibliografia foram consultados os seguintes livros e revistas: 

- Livros que registram os seminários de políticas públicas do estado do Rio de Janeiro; 

- Livros editados pelo IPEA, IBGE, MINC e Casa Rui Barbosa 

- Livros editados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro 

- Revistas que mantém o registro das políticas culturais passadas, como a Revista 

Brasil, por exemplo. 

Além disso, foram coletados os seguintes tipos de documentos: 

 Organograma da Secretaria de Estado de Cultura 

 Legislação estadual 

 Editais de apoio, de incentivos e de premiações 

 Licitações 

 Relatório de Atividades do PADEC 

 Plano Plurianual 

 Relatório das Ações Finalísticas para prestação de contas junto ao Tribunal de 

Contas do Estado 

 Diagnóstico dos Equipamentos Culturais do Estado do Rio de Janeiro 

 Documento memória do estado do Rio de Janeiro- história administrativa 

 Cartilha Pontos de Cultura 

 Caracterização dos projetos da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de 

Janeiro 

 Relatórios das Conferências Municipais de Cultura 

 Questionário aplicado pelo MINC nos Municípios 

 Legislação municipal  

 Relatórios das Conferências Inter-regionais 

 Atas e transcrições das Audiências Públicas e Seções da Comissão de Cultura 

ALERJ 

 Discursos e transcrições de seções da ALERJ 
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Por fim, foram utilizadas as estatísticas oficiais do IPEA e do IBGE como elementos 

complementares para caracterização do campo e para a definição de alguns critérios 

classificatórios necessários ao longo da pesquisa, como já foi apresentado anteriormente. O 

termo estatísticas oficiais, de acordo com May (2004), refere-se aos dados coletados pelo 

Estado e suas agências, formuladas pelas ações de indivíduos em situações organizacionais e 

pelas políticas governamentais, que permitem compreender a dinâmica da sociedade e 

embasar a tomada de decisão dos gestores públicos e privados. O autor esclarece que tanto a 

produção como a análise secundária desses dados são problemáticas e limitadas não devendo 

sua aplicação se dar de forma acrítica, sem levar em conta sua precisão e seu potencial para a 

manipulação política. Nesse sentido, o uso desses dados na tese foi restrito às questões ligadas 

a levantamentos elementares sobre os municípios e dados básicos sobre indicadores culturais.  

Por fim, cabe salientar que para May (2004), os documentos fazem parte de um 

contexto político e social mais amplo, sendo necessário analisar os fatores que caracterizam 

seu contexto social e seu processo de sua produção. De acordo com o autor os documentos 

interessar ao pesquisador pelo seu conteúdo e também pelo que deixam de fora, uma vez que 

os documentos não são neutros, sendo assim importante a suspeita por parte do pesquisador 

ao longo do processo de busca pelos significados. A partir dessa perspectiva alguns cuidados 

foram tomadas ao longo da coleta, conforme o resgate de May (2004) ao trabalho de Scott 

(1990), que propôs alguns critérios para avaliar a qualidade dos documentos como: (a) 

autenticidade; (b) credibilidade; (c) representatividade; e, (d) significado. A própria inserção 

do pesquisador no campo foi central para a utilização desses critérios. 

 

2.5 Análise de dados 

A teoria, segundo May (2004) é útil para a interpretação de dados empíricos, mas 

também permite uma orientação mais geral em relação aos aspectos políticos, históricos, 

sociais e econômicos e possibilita uma base para a reflexão critica sobre o processo de 

pesquisa. Nesse sentido, o presente trabalho segue a análise interpretativa dos dados coletados 

a partir do escopo teórico construído pelo pesquisador. 

A análise, segundo Gaskell (2002), não é um processo puramente mecânico; ela 

depende de intuições criativas. Nesse sentido, para o autor é fundamental a busca por 

contradições, pela maneira como as atitudes e opiniões se desenvolvem nas entrevistas, pelas 

clássicas racionalizações por parte do entrevistado. Assim, a análise aqui realizada apresenta 
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uma interpretação dos dados, tendo em vista o contexto em que foram realizadas, suas 

perspectivas ideológicas, área de atuação e momento histórico em que foram construídas.  

A perspectiva aqui adotada para análise dos dados bibliográficos e das entrevistas 

segue a análise de conteúdo que, conforme Dellagnelo e Silva (2005) é uma técnica de análise 

de dados extremamente útil para a os estudos organizacionais, por enfatizar a necessidade de 

sistematização de procedimentos e apoiar-se no estudo da linguagem. As autoras, a partir da 

classificação de Bardin, estabelecem que o processo de análise é composto das seguintes 

etapas: (a) pré-análise, onde se busca fazer uma leitura geral do material, a fim de escolher e 

organizar o material a ser analisado; (b) exploração e análise do material, onde é realizada a 

codificação e categorização dos dados coletados; e, (c) interpretação dos dados, realizada com 

base na teoria e na percepção do pesquisador. Um ponto importante nesta última etapa, 

segundo Dellagnelo e Silva (2005, p. 113), ―é a capacidade do pesquisador de questionar 

aquilo que vê imediatamente, as evidências, as idéias prontas‖, isto é, ―sua capacidade de 

buscar novas interpretações‖. 

 

2.5.1 Análise dos dados da observação participante 

 

Nas observações, segundo May (2004) as anotações realizadas dependerão do foco das 

questões do pesquisador. Segundo o autor, seus interesses teóricos orientarão as suas 

observações que, por sua vez, serão modificadas a partir desse processo de campo. Nesse 

sentido, os dados coletados por meio da observação participante contribuíram para a 

qualificação da inserção e no entendimento do campo pelo pesquisador. As anotações 

contidas no caderno de campo não foram analisadas detalhadamente como os próximos itens 

que serão apresentados, pois serviram apenas como orientadores para a coleta e para a análise 

complementar dos dados coletados. 

 

2.5.2 Análise dos dados das entrevistas em profundidade 

 

Segundo May (2004) a fala do entrevistado deve ser situada pois pode ser resultado as 

situação vivenciada por ele no momento da entrevista. Outro ponto importante, segundo o 

autor é compreender a posição do falante em termos de classe, etnia, gênero e posição 

ocupacional, por exemplo. A imersão no campo da cultura também foi central na análise dos 
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dados, pois permitiu a identificação dos termos e dos significados atribuídos pelos 

entrevistados e pelos documentos aos elementos que compõe o fenômeno aqui estudado.  

Ao longo do processo de análise das entrevistas, segundo May (2004), alguns 

elementos devem ser observados, como (a) justificações ou desculpas; (b) motivações e 

razões; e, (c) identidades sociais. Ainda sobre a análise das entrevistas, May (2004) aponta 

algumas limitações que podem impactar no esforço de interpretação dos dados: (a) os relatos 

podem ser imprecisos; (b) embora os relatos possam ser reflexos genuínos da experiência do 

entrevistado, podem haver circunstâncias ou eventos dos quais os mesmos não estejam a par; 

e, (c) o entendimento mais completo do relato do entrevista só pode ser obtido pelo exame do 

contexto ou das circunstâncias aos quais os entrevistados se referem. Nesse sentido, o autor 

aponta que ―a única maneira na qual o pesquisador poderia examiná-los é estar lá no 

momento‖ (op. cit. p.171). No intuito de sanar essas limitações, mais uma vez a inserção do 

pesquisador no campo foi central. 

As entrevistas foram então inicialmente transcritas. Posteriormente, foi realizada uma 

leitura de todas as entrevistas para criar um panorama geral dos argumentos dos entrevistados, 

procurando levantar pontos em comum, pontos discordantes e lacunas nos textos. A seguir, as 

entrevistas foram analisadas individualmente, sendo escolhida para iniciar o processo aquela 

que aparentemente contivesse uma descrição mais detalhada sobre os itens investigados.  

Para facilitar a compilação dos dados, ao longo do processo de análise foi utilizada a 

seguinte codificação: (a) ao longo da releitura das entrevistas os pontos sem relevância para o 

alcance dos objetivos da pesquisa foram descartados; (b) os trechos que contiverem 

argumentos importantes para a compreensão de algum aspecto a ser investigado foram 

sublinhados; (c) os pontos vitais dentro dos argumentos serão destacados em negrito; (d) os 

atores, eventos, datas e pessoas destacadas pelo entrevistado como importantes no campo 

foram grifados em negrito vermelho; (e) as menções à relação entre cultura e 

desenvolvimento foram marcados em azul; e (f) ao encontrar  informações incompletas que 

possam gerar dúvidas ao longo da entrevista, foi acrescentado o símbolo ―?‖ e buscou-se  

complementar o argumento do entrevistado com dados bibliográficos levantados a posteriori; 

e, (f) cada argumento do entrevistado foi comentado individualmente, no intuito de 

questionar, destacar, apontar uma contradição ou refletir a respeito de algum ponto levantado 

no trecho da entrevista, por meio da inserção do símbolo. Um exemplo dessa codificação é 

apresentado a seguir: 

“Nosso município tem destaque na área da saúde (a) e está colaborando com a criação de um 

consórcio intermunicipal de cultura(b), preconizado pelo município de Esperança (c). Nós 
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partimos da idéia de que a cultura representa o resgate da cidadania. Nós reproduzimos aqui 

a idéia, trazida pelo representante da secretaria de estado de cultura, no ano de 2008, o sr. 

Machado de Assis: a cultura tem relação parcial com o desenvolvimento, já que outros 

fatores também são centrais (?). Nosso plano de cultura defende que a cultura é sinônimo de 

avanço econômico e para isso estamos trabalhando”( Entrevistado X). 

 

Na redação final do presente documento as marcações foram retiradas para facilitar a 

leitura. Após o processo de codificação, foi realizada uma nova releitura das entrevistas, já 

buscando realizar uma comparação final entre os dados e as categorias de análise.  Espera-se 

que tal codificação dê mais consistência e agilidade na identificação dos dados relevantes 

presentes nos depoimentos dos entrevistados.  

A estratégia de análise também vai ao encontro da proposta de Gibbs (2008) que 

defende a utilização de marcações para a codificação dos dados. Além disso, o conteúdo será 

tratado a partir de um processo de codificação baseada em uma estrutura de conceitos prévia 

(GIBBS, 2008), que aponta que as categorias ou conceitos utilizados no processo de análise 

podem ser previamente originados na literatura, em estudos anteriores ou em aproximações 

iniciais com o campo. 

 

2.5.3 Análise dos dados da pesquisa bibliográfica e documental 

 

Segundo May (2004) é necessário que o pesquisador situe os documentos a partir de 

uma estrutura teórica para que se possa entender seu conteúdo. O autor, retoma Scott (1990) 

para estabelecer três elementos são centrais para a análise de documentos: (a) o texto; (b) o 

público desse texto e os significados que o público (inclusive o pesquisador) atribui ao texto; 

e, (c) a autoria do texto e as pretensões dos autores com o texto. 

Platt (apud MAY, 2004) defende a ideia de que uma das maneiras de contornar as 

limitações da análise dos documentos, como a exposição da totalidade dos dados ou a 

autoridade de interpretações particulares do pesquisador, é a realização de um relato detalhado 

do método utilizado. Buscou-se aqui, ao longo do processo de descrição metodológica, 

alcançar esse propósito. 

Assim, o processo de análise dos dados bibliográficos e documentais foi baseado nas 

seguintes etapas: (a) inicialmente será realizada uma leitura individual de cada texto no intuito 
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de identificar a perspectiva teórica do autor, quanto ao caso dos dados bibliográficos, contexto 

em que foi escrito e relevância para a pesquisa; (b) posteriormente, cada texto será resumido, 

de forma a destacar os pontos centrais dos argumentos apresentados; (c) a partir daí, os 

resumos de cada texto serão reunidos em um único documento e categorizados e agrupados de 

acordo com a temática a que se referiam, (d) por fim, será realizada uma leitura geral do 

documento, buscando realizar uma interpretação prévia a respeito dos dados, para posterior 

utilização. Finalmente, os dados simples ou estatísticos foram utilizados de forma descritiva e 

os dados que apresentam maior grau de complexidade foram analisados pelo mesmo sistema 

de codificação indicado anteriormente na análise das entrevistas. 

 

Por fim, ao término das análises dos dados foram construídos alguns quadros sínteses 

e esquemas analíticos no intuito de resgatar os objetivos da pesquisa e as categorias de análise 

apresentadas.  
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3. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Manter uma perspectiva critica em relação ao discurso hegemônico 

[...] não nega a existência de um sistema de vetores dominantes no qual 

todos fazem parte, alguns com maiores vantagens que outros; e outros 

mais contando apenas com desvantagens. Cabem, assim, todos os 

esforços possíveis para reduzi-las jogando-se o jogo conforme as 

regras atuais possíveis, enquanto se luta tenazmente para que elas 

sejam mudadas (Gilberto Dupas, 2006, p. 26-27). 

 

 Ao longo dessa análise serão apresentados os resultados do confronto entre a 

fundamentação teórica anteriormente discutida e a pesquisa de campo realizada. Cada fase da 

pesquisa permitiu trabalhar com um conjunto de categorias de análise centrais para a 

descrição e para a compreensão da natureza da relação entre cultura e desenvolvimento para 

as organizações responsáveis pela administração pública da cultura no estado do Rio de 

Janeiro. 

 Cabe destacar que os dados discutidos neste capítulo são apenas fragmentos de um 

conjunto maior e mais complexo de informações coletadas por meio da pesquisa de campo. 

Dessa forma, mesmo que o interesse aqui não seja efetuar generalizações e sim compreender 

o objeto de pesquisa em profundidade, algumas simplificações analíticas serão necessárias 

para que conexões e paralelos entre o plano teórico e o plano empírico sejam concretizadas. 

 

3.1 Mapeamento e caracterização do campo da cultura no estado do Rio de Janeiro  

 

 O primeiro passo para compreender o objeto de pesquisa trabalhado neste estudo 

consiste na caracterização do campo da cultura no estado do Rio de Janeiro. Isso porque, as 

organizações responsáveis pela administração pública da cultura são influenciadas por 

diversas questões estruturais e por uma trajetória de poucos avanços e vários retrocessos que 

resultaram na estagnação do setor. 

Com relação à categoria Critérios de delimitação do campo, é importante que se 

discuta que aspectos determinam a configuração de tais espaços. No caso do estado do Rio de 

Janeiro, conhecer os limites e subdivisões do campo torna-se essencial, principalmente porque  

esses aspectos influenciam o escopo de programas, projetos e editais por parte do poder 

público. 

Tendo em vista que o Estado, na figura do MINC, da SEC-RJ e das secretarias e 

órgãos municipais responsáveis pela culturas são os atores centrais do campo, a legislação 

construída para atender aos editais públicos acaba tendo mais força para estabelecer alguns 
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limites para a composição do setor do que a dinâmica de relações entre os demais atores. Isso 

porque, tais atores acabam sendo dependentes dos recursos oriundos do Estado. Ao que 

parece, com a construção de diretrizes para os planos de cultura no estado e nos municípios e 

com a abertura de espaços de diálogo com a sociedade civil, as diretrizes do MINC e a 

dinâmica de relações entre os atores começa a interferir na configuração do campo da cultura 

no estado. 

Por essas razões, caberia destacar que o campo da cultura ainda é considerado um 

espaço em formação, conforme pode ser ilustrado na fala abaixo: 

esse campo da cultura, é, um pouco pegando o que eu falei a pouco, do processo e 

desse lugar de, de, de reinvenção, eu acho que cada vez mais a gente vem discutindo o 

papel da cultura pra além do campo específico onde ela tá circunscrita (Representante 

do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

Assim, qualquer tentativa de delimitação do campo ainda pode ser considerada frágil. 

Além disso, as diferentes tipologias criadas para editais de incentivo enfraquecem ainda mais 

a construção de um delineamento mais constante para o setor. A legislação estadual na área da 

cultura, por exemplo, apresenta várias tentativas definição de enquadramentos formais para as 

organizações culturais que atuam no setor, como conforme pode ser verificado no quadro 

abaixo: 

Quadro 17: Áreas Culturais, segundo a legislação estadual de cultura 
Leis 1954/92 e 

3555/01 

Resolução 201 

I - Música e dança; 

II - Teatro e circo; 

III - Artes plásticas 

e artesanais; 

IV - Folclore e 

ecologia; 

V - Cinema, vídeo 

e fotografia; 

VI - Informação e 

documentação; 

VII - Acervo e 

patrimônio 

histórico-cultural; 

VIII - Literatura; 

IX - Esportes 

profissionais e 

amadores, desde 

que federados; e, 

X – Gastronomia. 

 

I-Artes Cênicas: teatro, performance, dança, circo, ópera e afins; 

II - Artes Integradas: no caso do projeto cultural envolver mais de uma área artística; 

III- Artes Visuais: artes gráficas, arte pública e intervenções urbanas, fotografia, vídeo e 

performance, moda, design, novas mídias e afins; 

IV- Audiovisual: filmes de ficção, animação e documentário; filmes de longa-metragem e 

curta-metragem; telefilmes e séries para cinema, televisão, internet, celular ou outras 

mídias; conteúdos multiplataformas, jogos eletrônicos e afins; 

V- Equipamentos Culturais: centros culturais, cinemas, cineclubes, cinematecas, 

bibliotecas, museus, arquivos, espaços de preservação e educação em cultura, e formação 

e conservação de acervos,inclusive digitais e afins; 

VI- Culturas Populares: arte popular, folclore, artesanato e afins; 

VII- Diversidade Cultural: projetos de políticas afirmativas, grupos étnicos da cultura 

fluminense e programas de acessibilidade cultural para portadores de necessidades 

especiais e afins; 

VIII- Informação e documentação: formação cultural presencial e à distância, programas 

de rádio, revistas impressas e eletrônicas, sítios eletrônicos, portais e afins; 

IX- Literatura: ficção, poesia, biografia, antologia, compilação, literatura popular, 

quadrinhos e afins; 

X- Música: música popular, música de concerto, música urbana, música eletrônica, novas 

mídias e afins; 

XI- Patrimônio Cultural Material e Imaterial: marcos naturais, parques e jardins 

históricos e afins; 

XII- Gastronomia: festivais, publicações e afins. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da Lei 1954/92, Lei 3555/01 e Resolução 201. 
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 Conforme pode ser visualizado no quadro acima, há discrepâncias e sobreposições 

entre as diferentes legislações na área. Além disso, essas setorizações não correspondem às 

adotadas na União e nos município, bem como não foram pactuadas com a sociedade. 

Tendo em vista as atuais discussões em torno da definição das atividades e 

organizações consideradas parte do campo da cultura, a delimitação do campo passa a ser 

revista. Dessa forma, diante da criação do Sistema Nacional de Cultura e suas diretrizes para a  

preparação de um Sistema Estadual de Cultura, o campo passa a sofrer mudanças, com a 

entrada de novos atores e com a articulação entre aqueles que já faziam parte desse espaço:   

 
a gestão da Secretária Adriana, foi, deu um dinamismo pra própria Secretaria de 

Cultura, não é? Foram os editais que surgiram, a relação com o Ministério, ela, hrum, 

mobilizou a política, [,,] de poder, minimamente, estruturar os equipamentos públicos 

do estado, de cultura, que tavam, é, com muita dificuldade, e a partir disso, acho que é 

um momento, agora, de estruturação da política, através da construção de um Sistema 

(Representante do Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

  

 Conforme pode ser visualizado no trecho acima, com as novas diretrizes e com a 

dinâmica própria que acaba acontecendo no campo a partir da preparação dos sistemas 

estadual e municipais, começam a ser exigidas pelos agentes culturais uma reestruturação da 

legislação e o estabelecimento de novas diretrizes para a delimitação ou pelo menos para a 

setorização do campo da cultura no estado do RJ.  No plano municipal, com exceção do Rio 

de Janeiro e de algumas cidades da região metropolitana e serrana, a precariedade da 

configuração do campo ainda se mantém. 

Em síntese, pode-se estabelecer que os critérios utilizados na delimitação do campo 

da cultura  podem ser: legais, normativos e por dinâmica própria. Os critérios legais são 

estabelecidos a partir da legislação da área da cultura, principalmente aquelas necessárias à 

operacionalização dos editais. Já os critérios normativos são definidos a partir de diretrizes 

nacionais, via setorização definida no Plano Nacional de Cultura. Por fim, quando o critério é 

via dinâmica própria, a delimitação dada por resultado de disputas e articulações entre 

agentes, pela entrada de novos atores ou por fortes mudanças contextuais. 

 Já no que diz respeito à trajetória do campo, cabe salientar que esta é caracteriza pela 

descontinuidade e/ou ausência da atuação do poder público, tanto na esfera estadual quanto na 

municipal. Além de ser considerado como uma área em formação, com fracas relações entre 

os atores, não existem marcos legais ou regulatórios estaduais, ou ainda incidentes críticos, 

fortes o suficiente para estabelecer distintas configurações no campo da cultura no estado. No 

plano municipal, a situação é ainda mais precária, a fragilidade da área cultural é grande, 
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principalmente pelo histórico desinteresse no setor e pela fraca atuação do poder público 

estadual para as cidades além da capital. 

 Possivelmente as únicas constantes que marcam a trajetória do campo da cultura no 

estado do Rio de Janeiro dizem respeito à dependência do Estado, à baixa atenção dada à área 

cultural e à concentração de ações, recursos, investimentos e equipamentos por parte dos 

governos estaduais na capital, especialmente no centro e na zona sul da cidade. Após um 

histórico de estagnação e fragilidade, parece que a proposta de criação do Sistema Estadual de 

Cultura, por parte do MINC, representa então um marco capaz de dinamizar as relações entre 

os atores do campo da cultura no estado e nos municípios. 

Há no campo um discurso compartilhado por atores da sociedade civil e do Estado 

sobre a negligência com o setor cultural ao longo do tempo. Além disso, a sociedade civil não 

parece ter sido considerada ao longo da trajetória do campo. A fala dos gestores reforça que o 

descaso com a área da cultura não é algo recente: 

eu sinto assim depressão em pensar que a falta de sensibilidade dos gestores 

anteriores, não falo nem de ser uma questão de agora do atual governador, ou do atual 

presidente, não, é décadas de descaso com uma região que determina até pensando em 

questões políticas uma eleição de governador (Representante da administração pública 

da cultura de Nilópolis). 

 

A gente não podia penalizar o município [...] da Jandira Feghali, foi a primeira 

conferência que ela fez no município do Rio, ela, que ela ouviu os relatos de alguns 

municípios, o quanto eles tinham avançado, e disse: nossa, como eu tô atrasada! Como 

eu tô chegando! Os municípios tavam anos luz, anos luz na frente, de um município 

desse tamanho, que é o Rio de Janeiro, e  que foi preponderante sempre no, no 

cenário, né, nacional e mundial, o que aparece é a cidade do Rio de Janeiro, e não o 

estado, é, como um todo. [...]o cara dizia assim: olha, o Ministério está vindo aqui, 

Prefeito. (risos) Ora, como o Ministério? O fato de o Ministério estar chegando no 

município e nunca veio, a população vinha também, porque percebia naquele gestor, 

coitadinho, batalhando, sozinho, sem recursos, não sei o que... algum 

empoderamento.[...]Pra dizer, então, que o município do Rio, porque que só foi 

acontecer uma conferência, 2009, foi em 2009, né? Com a Jandira. Porque não houve 

interesse. Foi constantemente procurado, e a gente precisava respeitar que aquele ente 

federado não queria dialogar. Nós não podíamos fazer uma intervenção... [...] Eles não 

tem interesse, não tinham interesse qualquer de fazer a conferência, nem plano, nem 

ouvir, porque eles iam ser criticados, eles iam ter que abrir a gestão, porque eles iam 

ter que distribuir os recursos (Representante do Ministério da Cultura no estado do 

Rio de Janeiro). 

 

É como se deu essa relação com os governos anteriores?  Não houve relação, essa 

relação não existia. É, nós estamos indo para a 2ª conferência nacional, e não havia 

relação nem com a união. Tivemos a 1ª conferência há 4 anos atrás, então houve uma 

conferência estadual, em que o estado não se apresentou né, e foi a própria união que 

acompanhou a estadual, foi uma conferência muito difícil [...] o estado não tinha o 

menor interesse na área cultural para com os municípios, só aquele olhar mesmo pro 

município do Rio de Janeiro (Delegado de cultura do município de Nova Iguaçu). 

 

era uma empáfia  do governo tinha aquelas pessoas que ostentavam o titulo né  e nem 

se preocupava com a cultura essa pelo menos ta se preocupando de interagir com as, 

não havia essa interação da secretaria estadual com a secretaria de município, parece 
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que ta acontecendo mas não tem nos dado nada (Representante da administração 

pública da cultura de Teresópolis). 

 

Além disso, a descontinuidade e/ou ausência da atuação do poder público, tanto na 

esfera estadual quanto na municipal constitui-se como uma característica constante ao longo 

da trajetória do campo. A fala a seguir ilustra que embora a secretaria de cultura geralmente 

dê visibilidade aos seus ocupantes, sendo foco de disputa, tal status não se traduz na 

construção de políticas públicas ou em práticas continuadas de gestão.  

por exemplo é no governo Garotinho a Secretaria de Cultura foi complicada que teve 

cinco secretários né  que era é problemas políticos as pessoas chegavam ah eu quero 

ser secretario de cultura então pra atender partido coisa e tal a Secretaria de Cultura, 

não é uma secretaria rica mas tem é, é assim muito cobiçada eu não entendo porque né 

talvez o status [...]Do atual, nos tivemos dois secretários de governo que foi o Conde e 

a  Adriana Rattes. O Conde entrou com a gestão de obras ele não entrou preocupado 

com a cultura vamos fazer obra, reformar isso, reformar. [...]depois mudou o Conde 

saiu preparou essa estrutura e a Adriana Rattes deu continuidade (Ex-funcionário da 

Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Como pode ser verificado no trecho acima, no plano estadual,  a descontinuidade na 

gestão e  a realização de obras fazem-se presentes na trajetória do campo. A rotatividade de 

gestores público nos cargos não é apenas uma questão estadual, já que nos municípios essa 

situação ainda é mais grave. No que diz respeito às obras, verifica-se uma concentração de 

volume de recursos para obras na cidade no Rio de Janeiro, em especial com a construção do 

novo Museu da Imagem e do Som e da Reforma do Theatro Municipal. 

Nessa direção, outro aspectos interessante na trajetória do campo é que embora a 

cultura não tenha sido prioridade para os governantes, alguns setores  relacionados com a área 

cultural ou segmentos onde as iniciativas culturais poderiam trazer retornos financeiros - em 

especial o turismo e a economia da cultura - foram fomentados receberam investimentos 

públicos. A fala a seguir ilustra que a preocupação com a economia da cultura além de estar 

na pasta de desenvolvimento econômico, é anterior ao governo Sérgio Cabral: 

Com o estudo é, da economia, do impacto, da contribuição da economia da cultura pra 

formação do PIB do Rio, nós conseguimos mostrar que a cultura é o sexto setor, o 

sexto setor econômico em contribuição de imposto de circulação de mercadoria, e um 

setor importantíssimo pra arrecadação de ISS. [...] E foi isso que justificou, é, em 

seguida né, em dois mil e dois, mesmo, a gente criar uma superintendência da 

economia da cultura na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado. Foi a 

primeira, eu acho que aí é uma questão que é importante de fazer justiça, não digo 

comigo, mas com o estado do Rio de Janeiro, não é, e com a gestão do Governador 

Garotinho, e da Governadora Rosinha, né, (Assessor para Desenvolvimento da 

Indústria Cultural da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Rio de 

Janeiro). 

 

Outra questão importante é que embora grande parte dos gestores municipais de 

cultura não relatem problemas com a atual gestão estadual, verifica-se que em algumas 
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cidades há dificudades na relação institucional entre a estado e município. Porém, quando 

existem tais relatos, geralmente são realizadas comparações positivas entre o atual governo e 

os governos anteriores, confirme pode ser verificado nos relatos abaixo:  

 
Ora, isso fortaleceu muito os municípios, e, por exemplo, o Cesar Maia nunca que 

assinou acordo de cooperação conosco, o secretário dele, no caso o Macieira, uns 

quatro encontros, que ele gravou toda a nossa fala, e veio nossos gestores de Brasília, 

e disse: eu não tenho interesse nenhum nessa assinatura, acho uma ingerência de 

vocês, enorme, nos municípios, acho uma intervenção de vocês, no sistema, eu já 

tenho uma política pública, que são as lonas culturais, e não tenho qualquer interesse 

nessa assinatura. Acho que vocês ouvem demais os artistas, e tal, enfim 

(Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

Ora, se o governo Garotinho estivesse aberto pra que, por exemplo, o prefeito Cesar 

Maia, da mesma forma, pra esse diálogo no campo federal, pra além das preferências 

partidárias, de políticas públicas, do entendimento de gestão, e tudo mais, assim, que 

nos difere, frontalmente, são muitas, mas se tivessem pensado no Rio de Janeiro, na 

população, no comum, no público, naquilo que é público, de ordem pública, pra além 

do meu partido, do que eu entendo como isso e como aquilo, o Rio já teria dado um 

salto muito maior, não era pra tá dando só agora [...]Nessa gestão com a Adriana 

Rattes a gente conseguiu mais, por conta, muito, por conta desse diálogo 

(Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

institucionalmente o relacionamento não é bom é mas eu acho que, embora eles 

tentem, embora eu ache que esse ano esta muito melhor, que o anterior porque a 

secretaria de cultura era uma coisa... (Representante da administração pública da 

cultura de Teresópolis). 

 

 

Uma questão importante a ser ressaltada é o fato de que as movimentações nacionais 

em torno da construção do Sistema Nacional de Cultura representam um marco, não só na 

trajetória do campo da cultura no estado, como também nos municípios. Mesmo sem a 

formalização via assinatura de acordos entre MINC e estado e na parte dos municípios, 

verifica-se a existência de cooperação entre os três níveis de governo, independente de 

diferenças partidárias. Conforme pode ser visto nos fragmentos abaixo, há um alinhamento, 

promovido essencialmente pelo Ministério da Cultura, entre União, estado e municípios: 

 
No meu entendimento o processo de diálogos foi fundamental, acho que ele que 

deflagra, ele que deflagra, a gente começa em 2003 com o Seminário Cultura Para 

Todos, [...] aqui no Rio a gente fez um, um seminário grande na UERJ, é e a gente 

teve pelo país inteiro (Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de 

Janeiro). 

 

O poder publico viu durante um tempo  a cultura como festa, festa, 

festa,festa,festa...[...] mas a gente entende que esse momento  é um momento histórico 

porque a gente ta inclusive tendo um alinhamento bacana aqui...o governo federal o 

governo estadual tão se chegando ai que também  sempre foi uma coisa muito difícil 

com as secretarias estaduais de cultura (Representante da administração pública da 

cultura de Duque de Caxias). 
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houve um crescimento muito grande de comunicação (pausa) com o Estado, eu que 

acompanho a vinte anos, praticamente, vinte e três anos esse...esse convívio cultural, 

eu vejo assim, esse...melhorou muito a administração estadual, no momento agora, 

junto até à administração (pausa) da Adriana Rattes (Representante da administração 

pública da cultura do município de Engenheiro Paulo de Frontin). 

 

Outro elemento marcante na trajetória do campo, visualizado na fala acima, é o foco 

na produção de eventos, especialmente nos municípios, fruto inclusive da ausência 

institucionalidade e de políticas públicas de cultura. As diretrizes estabelecidas a partir da 

construção do Plano Nacional de Cultura, embora tenham demorado a chegar, representam  a 

possibilidade de construção de um marco institucional em uma campo ainda considerado em 

formação, conforme pode ser visualizado nas falas tanto dos gestores quanto da sociedade 

civil: 

Eu to falando que a cultura, o setor cultural está construindo o setor cultural, porque 

ele não existe (Representante da administração pública da cultura do município do Rio 

de Janeiro). 

 

Na primeira conferência, nós tínhamos um Brasil ainda, ai vamos falar no estado do 

Rio de Janeiro muito cru nessa discussão. Gilberto Gil já era ministro, o ministério 

estava propondo uma série de coisas, era quase uma revolução no Brasil, mas as 

cidades não acompanhavam isso, não tinha esse processo assimilado pelas cidades, 

tanto que a Com Cultura realizou em 2005, uma intermunicipal de cultura num 

convênio fechado direto com a SAI que era a secretaria de articulação institucional e 

na nossa intermunicipal participaram 48 cidades né, se não fosse essa inter a gente não 

tinha tido sequer conferência estadual, com uma delegação que seguiu para Brasília de 

45 pessoas [...] na conferência em Brasília, que foi em dezembro de 2005, final do 

ano, sininho de natal já tocando né, a gente via como o Brasil inteiro tava do mesmo 

jeito que o Rio de Janeiro né, as conferências fizeram muito no galope, na corrida pra 

poder atende os prazos e as exigências do ministério que teve uma super atitude de 

bancar aquilo naquele momento sabe, foi um processo corrido? Foi. Foi um processo 

assim com pouca discussão? Foi. Mas foi super útil, útil, foi super importante né. [...] 

e foi sem dúvida uma...um momento muito rico para o Brasil né, e começou  dali, 

daquele dezembro de 2005 a dar um sacode nas cidades. Quem não fez conferência, 

quem não foi pra Brasília, queria saber o que aconteceu, queria o material, queria o 

edital né, [...]. Ai foi um momento riquíssimo né, houve uma divulgação em massa do 

que o ministério tava propondo pro Brasil, e eu acho que de 2005 para cá a gente 

começou efetivamente a dar um corpo digamos assim mais nacional para a política de 

cultura no país né. E aqui no nosso estado isso começou a ficar também muito mais 

palpável, muito mais concreto. De 2005 para 2010, nesse espaço de uma conferência 

nacional para outra, o nosso estado teve um salto de qualidade gigantesco, no ano 

passado foram mais de 60 conferências municipais de cultura e a gente fez uma 

intermunicipal em Itaboraí com 14 municípios (Representante da Comissão Estadual 

dos Gestores de Cultura – ComCultura).  

 

Conforme pode ser visualizado nas falas acima, a realização de conferências 

preparatórias para o Plano Nacional de Cultura, nos estados e municípios, ainda na gestão 

Gilberto Gil, já havia gerado movimentações no campo. Posteriormente, com a demanda pela 

realização da II Conferência Nacional de Cultura e com as preparatórias municipais e 

estadual, o campo adquire nova dinâmica. Mesmo seguindo diretrizes nacionais na elaboração 

de propostas e demandas, novos atores organizacionais – tanto da sociedade civil como do 
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poder público – começam a se articular e a ganhar espaço, estabelecendo relações de parceria 

e disputas por recursos. A fala abaixo reforça a demanda por uma maior institucionalidade no 

campo da cultura: 

 
Ai você diz assim porque que é importante implantar o sistema municipal de cultura? 

Porque que esse sistema ele é fundamental pra gestão da cultura a nível municipal? 

Porque na verdade se você não tem os atores, se você não institucionaliza a cultura a 

nível municipal... (Representante da administração pública da cultura do município de 

Petrópolis).  

 

Evidentemente que o crescimento dessa demanda pela estruturação e por mais 

institucionalidade no campo não é algo autônomo. O papel do MINC foi central na construção 

e disseminação de um discurso sobre tais questões, de certa forma, homogêneo no campo da 

cultura.  A fala a seguir confirma esse protagonismo do Ministério e reforça que a atuação do 

estado do Rio de Janeiro acaba tendo menor amplitude do que a própria movimentação nos 

municípios: 

 
eu vi que o estado teve que correr um pouco pra acompanhar o governo federal, 

chegou achei um pouco atrasado ficou um pouco em cima da hora confundiu um 

pouco, é engraçado o ministério da cultura deu mais conta do que o estado em si, que 

tem uma situação muito menor, mais no final aconteceu deu tudo certo, e achei super 

positiva, achei a estadual super proveitosa Dentro desse processo surgiu um outro 

processo muito interessante os municípios estão se é, é se aninhando por afinidades 

culturais, regionais, se vocês tiveram na conferencia anual vocês viram que alguns 

municípios pediram pra sair de certa delimitações regionais e ir pra outros porque eles 

acham que tem mais afinidade com aquela  [...]  equipe dela deu uma interiozada no 

estado saiu um pouco, saiu um pouco do centro do Rio que até então todo o recurso 

que eu observo do estado fica muito ali ainda, mais hoje menos do que era [...] 

entendeu, então eu acho que estamos vivendo um momento muito rico, um momento, 

uma onda muito importante no estado, e acho que ela tinha que ta mais ali sabe, botar 

mais a cara e porque essa imagem do estado lá e do Município aqui ta mudando tanto 

no ministério da cultura deveríamos mudar também com estado Mas fora isso eu gosto 

da gestão da Adriana eu acho que ela já fez muito mais do que foi feito até então Mas 

é uma critica somente pra construir[...] mas eu acho que é mais positivo que negativo 

(Representante da administração pública da cultura do município de Arraial do Cabo). 

 

acho que houve até o ano passado uma ausência muito grande da secretaria de estado 

de cultura, ainda que tenha uma gestão recente da Adriana Rattes, com um perfil bem 

mais é..é, é aberto né com diálogo e tal, mas até o ano passado eu acho assim que não 

tinha caído a ficha ainda da secretaria de estado pra esse nosso cenário local das 

cidades a partir da elaboração do plano estadual de cultura ta mudando né, até porque 

a secretaria pela primeira vez ta indo nas cidades né, e ai isso ta gerando inclusive 

um...um material muito interessante da realidade das cidades e ai tipo o estado ta 

tomando pé né, dessa sua condição, [...] Então a gente tinha dez anos de secretaria 

corrida de 99 a 2009 e uma ausência muito grande de política, uma falta total de 

encaminhamento de discussão fora da capital, uma concentração muito grande nesse 

eixo, principalmente no Rio de Janeiro e na área metropolitana, mas principalmente no 

Rio de Janeiro. [...] Bom, considerando as duas conferências nacionais e as duas 

estaduais, basta ver os números da estadual que a gente teve ano passado em 

dezembro também, como que mudou isso né, [...] essa segunda foi no palácio 

Capanema, auditório lotado né, já retratando bem a..a diferença, mas tomando ainda 

a..a, levando em conta ainda o papel primordial do ministério, que inclusive exigiu um 

bê-á-bá da presença da sociedade civil, do quantitativo de delegados, enfim toda 
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aquela dinâmica que literalmente movimentou as cidades né, e agora eu acho que a 

gente abre também um novo momento na política de cultura do estado, principalmente 

pela organização que ta em curso a discussão que ta se dando do plano estadual de 

cultura. A partir desse plano com o encaminhamento de programas de cultura que o 

estado vai ta propondo com orçamento pro desenvolvimento desses programas, vão ta 

abrigando os projetos, eu acho que a gente inaugura no estado do Rio de Janeiro um 

novo cenário de política cultural que claro vai ter reflexos nas cidades né 

(Representante da Comissão Estadual dos Gestores de Cultura – ComCultura).  

 

 

Um aspecto muito importante na trajetória do campo é que a própria desestruturação 

do campo somada a tentativa de construção de um marco institucional para a área cultural 

permitiu a manifestação de novas e dissonantes vozes. As mudanças no campo, deflagraram o 

protesto contra a concentração de recursos estaduais no município do Rio de Janeiro. Além 

disso, os processos de conferências e de audiências públicas serviram de espaço para falas 

contrárias e, especialmente,  para visualização de conflitos entre executivo e legislativo e 

entre executivo e sociedade civil, conforme pode ser visualizado no trecho abaixo: 

   

Tem um movimento muito positivo, assim, acontecendo, de fato... Noventa e dois 

municípios, quase setenta fizeram conferência no ano passado. Todos eles levantaram 

diretrizes, fizeram grupos de trabalho, dois, três dias de diálogo com a população 

local, apresentaram o seu relatório pra Secretaria de Estado e pra nós, vieram, tiraram 

delegados pra conferência estadual, brigaram pra tirar delegados pra nacional, 

querendo participar [...] Claro que a descontinuidade existe, quando a gente vê que 

aquele município avançou, avançou, avançou, fez uma baita conferência, criou um 

conselho, nossa... aí tem um recuo... mudou a gestão, o cara não quer ficar atrelado 

àquela gestão que ficou muito positiva, tudo aquilo, ele não quer ficar com aquela, ele 

inventa de não fazer aquilo, ele vai e inventa uma outra história, e você fica assim... 

mas, só que a forma como isso foi construído na base, você tem atores do processo 

que eles estão, ou no conselho, ou eles estão lá, e tão agindo, eles tão cobrando 

daquela gestão, eles tão, é, pela forma que foi construído (Representante do Ministério 

da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

   

 Além dessas demandas, o próprio estado e os municípios começaram a construir 

iniciativas novas na área da cultura, com a sistematização de programas, projetos e novos 

editais. Mesmo assim, após a realização das conferências municipais e estadual de cultura e 

seus decorrentes impactos internos, as organizações responsáveis pela administração pública 

da cultura parecem ter entrado em um momento de estagnação, conforme pode ser verificado 

no trecho abaixo: 

Fora isso ta se dando no Rio de Janeiro como reflexo da atividade governamental 

federal, [...] porque apesar da conferencia estadual de cultura não ser uma parte direta 

do plano estadual de cultura ela é na verdade uma espécie de convocação do MINC 

todos os estados tem que ter suas conferencias estaduais de cultura. [...] Agora uma 

coisa que eu achei extremamente interessante e, e que causou uma tremenda sinergia é 

que na conferencia estadual de cultura os grupos de trabalho já tiraram as proposições 

também para o plano estadual de cultura então isso foi muito bom porque ao mesmo 

tempo que se tirou propostas para o plano nacional de cultura que era é o objetivo de 

cada um desses eventos estaduais tirou-se também primeiras propostas iniciais para o 

plano estadual de cultura, quer dizer quando voltarem a ser feitas quer dizer as visitas 
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foram interrompidas e vão recomeçar no inicio do ano. Quando elas voltarem a ser 

feitas muito provavelmente elas vão ser muito mais profícuas porque já se vai com um 

pré diagnostico pelo menos daquilo que foi colocado pelos delegados [...] 

Independentemente disso o que a gente vê também é o lançamento de editais de 

fomento direto né que era uma coisa que há bastante tempo também não acontecia. 

Então agora tem os pontos de cultura é administrados digamos assim pelo estado né 

quer dizer houve já o edital dos pontos de cultura também foi uma coisa surgindo esse 

ano que efetivamente só começou acontecer esse ano [...], houve editais pra festivais 

de teatro, houve editais pra cinema, houve vários editais pra o financiamento direto de 

ações culturais sem ser pela lei de fomento, é financiamento direto de ações culturais 

aqui no estado Rio coisa que eu já não via há algum tempo. Então acho que assim o 

que se pode dizer independente de aprovar ou não a administração propriamente dita, 

mas em termos de volume de atividade de elaboração, implementação e efetivamente 

de atuação publica da secretaria de cultura ela é um ano muito importante dois mil e 

nove foi um ano extremamente importante eu acredito que agente vai ter muitas 

novidades em dois mil e dez (Representante do Instituto responsável pelo apoio na 

elaboração do Plano Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Observando a fala acima, é possível perceber uma expectativa de que o Estado 

permaneça atuante. Mesmo assim,  conforme pode ser visto no trecho a seguir, há uma 

preocupação com a continuidade do processo de estruturação e institucionalização do campo 

ocorrida a partir no PNC e da preparação para os sistemas estadual e municipais de cultura e, 

especialmente, com a dinâmica do campo no interior do estado: 

 
Acho, no entanto, que o interior do estado ainda precisa de maior atenção, no sentido 

de articulação. Acho que já melhorou muito, nisso o governo do estado está de 

parabéns, melhorou muito, principalmente na, nessa área mais próxima da Baixada, 

mas eu acho que a gente ainda precisa de muita coisa. Precisa de muito equipamento 

cultural. [...] A produção da gente não circula no interior do estado, isso é 

fundamental. Precisa de projetos de circulação, precisa de construção de espaços, pra 

isso (Representante da administração pública da cultura do município do Rio de 

Janeiro). 

 

Em resumo, a trajetória de o campo poder ser caracterizada como tendo um único 

marco significativo é o Plano Nacional de Cultura (PNC), elaborado a partir de 2003 e 

transformado em Projeto de Lei em 2006 ; o reflexo do PNC nos estados e municípios se dá a 

partir de 2008, com ênfase em 2009. Ao longo dessa trajetórias é possível destacar como 

fatores críticos tanto mudanças governamentais e quanto aspectos relacionados à cidade do 

Rio de Janeiro. Já com relação às características centrais, é importante destacar que o campo 

apresenta uma trajetória de fraca institucionalização, considerado como um campo ainda em 

formação, com avanços e retrocessos; é marcado por descontuidades tanto na esfera estadual 

quanto municipal; historicamente dependente de outras áreas, como educação e turismo, pois 

não é prioridade nos governos; historicamente a dinâmica do campo é concentrada na cidade 

do Rio de Janeiro. O Estado é o ente principal dentre os atores-chave, especialmente 

considerando-se a influência do Ministério da Cultura na trajetória do estado do Rio de 
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Janeiro e dos municípios. A sociedade civil começa a se organizar e participar do campo a 

partir das conferência preparatórias para o Plano Estadual de Cultura; a articulação e a 

atuação do Fórum de Gestores da Baixada Fluminense impactou em mudanças na distribuição 

de recursos no campo para além da capital do estado.  

No que tange às organizações que compõe o campo da cultura,  é possível afirmar a 

existência de entes públicos, privados e da sociedade civil no campo. Em especial na atual 

configuração do campo, após as iniciativas de preparação do Plano Estadual de Cultura, é 

possível destacar a presença da Secretaria de Estado de Cultura e de suas organizações 

consideradas equipamentos culturais; da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos 

Humanos, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e 

Serviços, da Secretaria de Estado de Turismo, de atores municipais, representados 

principalmente pelos órgãos públicos municipais de cultura e pelos pontos de cultura; de 

organizações que realizam parcerias e consultorias particulares, como Sebrae e Sesc, de 

fundações de interesse público e universidades, como UFF, UFRJ, IFRJ, PUC, UCAM e 

FGV; de organizações formalizadas e não formalizadas dos diversos segmentos do setor 

cultura; de produtoras, equipamentos culturais e patrocinadores privados; de institutos de 

pesquisa, como IBGE, IPEA, FCRB; do MINC, via sua representação regional e demais 

organizações com sede no estado do Rio de Janeiro; de organizações e movimentos da 

sociedade civil chancelados como Pontos de Cultura; das organizações Globo e de 

Associações diversas ligadas à área da cultura. 

 A centralidade das organizações públicas no campo é visível. Porém cabe ressaltar, 

conforme o relato a seguir, que há muita confusão por parte dos municípios sobre as 

atribuições e os programas realizados por cada um desses entes: 

nós estamos até, inclusive, finalizando aí, um projeto aí, encaminhar para o MinC com 

relação à banda, não, desculpe, a banda é pro Estado Secretaria Estadual de 

Educação...de Cultura, Secretaria Estadual de Cultura tá com um programa que eles 

chamaram de PADEC que é um programa de incentivo (Representante A da 

administração pública da cultura do município de Mendes) . 

 

É freqüente no municípios do estado a parceria com o Sebrae  para a realização de 

projetos, consultorias ou programas de capacitação. Além disso, na ausência de equipamentos, 

as unidades do Sesc, de igrejas, escolas e outras organizações públicas e privadas são 

utilizadas como espaços para manifestações culturais. Essa situação é indicada por vários 

secretários municipais, como nos trechos abaixo:  

em São João nós não temos um teatro, nós temos sim que não é do município, é o 

SESC (Representante da administração pública da cultura do município de São João 

de Meriti).   
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a gente tá fazendo, assim, uma parceria com o SEBRAE (Representante da 

administração pública da cultura do município do Rio de Janeiro). 

 

e gente convidava sempre [...] Sebrae, Sistema S, porque a gente entende que essa 

política pública são vários, né, como eu falei, atores... [...] os empresários, é, os 

fóruns, os movimentos sociais, é... são vários campos aí que você precisa dialogar né, 

e tem que ouvir, entendeu (Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio 

de Janeiro). 

 

O papel das organizações culturais da sociedade civil no campo também merece 

destaque. Vários Pontos de Cultura, por exemplo, estabelecem parcerias com o município e 

com o estado. A fala a seguir ilustra a importância dessas organizações no setor, 

principalmente para o estabelecimento de convênios: 

do PIM...PIM é o Programa de Integração da Música, que é de Vassouras [...] ele tem, 

no caso, aqui, a gente tem éé disponibilizou cem vagas num convênio feito pela 

prefeitura (Representante A da administração pública da cultura do município de 

Mendes).  

 

 O destaque e os recursos que os Pontos de Cultura estão tendo acabam, segundo 

relatos, fazendo com que organizações sejam criadas apenas para receber recursos públicos. 

Nos eventos ligados à área da cultura, essa é uma questão recorrente, a existência de 

oportunistas, que não atendem ou representam as demandas culturais do setor. 

e quanta gente, desculpe dizer, que tem um trabalho bem aquém e as vezes nem opera 

um ponto de cultura, o recurso do ponto de cultura, já viraram ponto de cultura 

(Representante do Pontão de Cultura ComCausa). 

 

Outro ator organizacional importante é o ComCultura, que reúne gestores públicos de 

cultura do estado, em especial do interior. Essa organização realiza um programa de 

capacitação no qual vários membros do Estado e da sociedade civil participam, conforme 

ilustra a fala a seguir: 

nós participamos dum programa da ComCultura, cê deve conhecer, ComCultura 

(Representante A  da administração pública da cultura do município de Mendes).   
 

A presença de organizações da mídia também é relatada pelos atores. Para vários deles 

tais organizações reforçam a centralidade do município do Rio de Janeiro no campo, dando 

destaque para as manifestações culturais que acontecem na capital e na região metropolitana 

em detrimento daquelas que se passam no interior. Essa problemática pode ser verificada no 

trecho a seguir: 

 
Então acontece o seguinte: se a gente tem um espetáculo no teatro municipal, um 

espetáculo... o principal espetáculo hoje no país, você coloca no teatro Municipal de 

Niterói e tem um espetáculo muito menos importante que vai pro... um teatro no Rio, 

João Caetano, eles preferem noticiar o João Caetano do que o teatro de Niterói. Se 
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tiver um em Caxias eles preferem noticiar o de Caxias do que o de Niterói.‖ Niterói 

não é considerada pra Rede Globo nem como uma cidade da região metropolitana, é 

considerada uma cidade do interior, sendo uma cidade do interior, [...] então é 

complicado, nós estamos sofrendo isso agora (Representante da administração pública 

da cultura do município de Niterói). 

 

Nas cidades, especialmente do interior, a figura do animador cultural, mesmo em 

extinção, é ressaltada.  Porém, segundo dados das audiências públicas realizadas na Alerj, 

esses indivíduos, que antes tinham papel de destaque no campo, parece não ter mais o 

reconhecimento por parte do poder público e, como não estão formalmente organizados, 

tendem a desaparecer. De qualquer forma, para alguns municípios, com escassez de 

equipamentos culturais e de produtores culturais, essa figura ainda é importante, conforme o 

relato a seguir: 

o animador tem um papel no Rio de Janeiro muito importante (Representante do 

Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

As parcerias com instituições de ensino e de pesquisa também são constantes no 

campo. Tais organizações atuam como apoiadoras na realização de diagnósticos, de 

documentos orientadores, de programas de capacitação, de consultorias, de palestras e de 

pesquisas na área, conforme as falas a seguir: 

no campo da cultura, na gestão, sobretudo, é... o curso na Cândido Mendes, na IFRJ, 

lá de Nilópolis, na FGV, MBAs, e pós-graduação, e graduação, e Cândido Mendes, 

UFF, [...] eles procuram, eles participam, outra coisa, eles tão participando das 

conferências, é... a gente convidou muitas universidades pra esses cinco temas, a gente 

trabalha com cinco temas nas conferências, e pra falar de economia da cultura, ou pra 

falar de gestão (Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

a gente começou a empreender uma série de ações em parceria com IBGE, com o 

IPEA, a gente começou a ver nos números, a gente, eu tava vendo in loco 

(Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

Além disso, ao que parece, com as mudanças ocorridas no campo, começam a surgir 

novos atores da sociedade civil. Conforme as falas a seguir, esses movimentos  podem 

resultar no aparecimento de novas formas de organizar no campo: 

 

percebemos que existiam muitas, muitas é... Como é que se diz? Grupos fazendo à 

revelia de, né? À revelia de qualquer apoio, da ausência de políticas, da ausência de 

editais... Esses grupos resistem, uns morrem, outros se acabam, mínguam, se fundem, 

outros estão resistindo, estão ali, a duras penas, acontecendo (Representante do 

Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

o que a gente vê é uma nova gama de movimentos sociais [...] Então a gente tem um 

movimento muito grande muito forte dessas novas formas de 

organização(Representante do Pontão de Cultura ComCausa). 

 

 Em síntese, com relação às organizações que compõe o campo, é possível afirmar 

que as organizações que atualmente compõe o campo são: Ministério da cultura, Secretaria 
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Estadual de Cultura, Secretarias e órgãos municipais responsáveis pela cultura, Universidades 

públicas e privadas, Organizações do Sistema S, ComCultura, Associações, Produtoras, 

Patrocinadores, Organizações consideradas equipamentos culturais (museus, teatros, escolas, 

cinemas, centros culturais, casas de espetáculos, Institutos e órgãos de Pesquisas, como IBGE, 

IPEA, Firjan, Fecomércio, Organizações Globo, Organizações e movimentos culturais; Pontos 

de Cultura, Grupos de Públicos/Usuários/Consumidores. Além disso, com relação ao tipo de 

organizações, pode-se apontar que o campo é composto por organizações públicas – 

predominantemente burocráticas, algumas delas adotando mecanismos de gestão privada; por 

organizações privadas, via parcerias e patrocínios no campo;  e organizações  da sociedade 

civil, formalizadas – de forma burocráticas ou em processo de empresarização, informais.ou 

de caráter militante. 

Quanto ao papel do Estado no campo da cultura, é importante destacar que os atores 

públicos e privados atribuem múltiplos papéis ao entes do Estado. Nesse sentido, caberia 

destacar dois deles. Primeiramente, a atribuição mais evidente na atual configuração do 

campo da cultura por parte do poder público é a sua atuação como definidor de agenda. As 

mudanças ocorridas no campo foram e ainda são, em grande parte, responsabilidade do 

Estado. Mais do que isso, espera-se que o poder estatal atue como agente estruturador da área 

da cultura. Posteriormente, caberia destacar que, tanto na visão das diferentes esferas de 

governo quanto na da sociedade civil, não se espera um Estado produtor de conteúdo, e sim 

um ente capaz de fazer, por diferentes formas, com que as manifestações culturais aconteçam.  

Possivelmente, pelo histórico de intervenções do Estado em diversas esferas da vida 

pública e privada, verifica-se no campo o receio de que sejam estabelecidas formas ditatoriais 

ou controladoras de conteúdo. A fala a seguir ilustra essa questão: 

 
eu acho também que o poder público não deve ser uma produtora de cultura no sentido 

de ter idéias, a, eu acho que o secretario de cultura ele tem que ser um, tem que 

funcionar como um canal, eu acho que uma secretaria de cultura (Representante da 

administração pública da cultura do município de Niterói). 

 

Eu acho que o poder público ele não produz cultura, ele não pode ditar cultura né, eu 

acho que o estado tem que ser um meio, ele pode estar propondo, ele pode estar 

apresentando mecanismos pra operar né, pra propiciar o cenário, ele pode fomentar, 

ele pode estar mais do que naquela posição de financiador, ele pode estar sendo 

um..um grande estimulador (Representante da Comissão Estadual dos Gestores de 

Cultura – ComCultura). 

 
Estado que, é, por um tempo foi ditador, foi interventor, foi, a gente herda muito 

nepotismo, muita forma de abuso de poder, de indefinições de ações, depois ele se 

torna um estado ausente, e que delega pro mercado decidir os caminhos de uma 

política das ações, no nosso caso, na gest... né, no passado, tinha até um lema: ―cultura 

é um bom negócio‖ não que não seja, mas considerado só do ponto de vista de 

mercado, de consumo, de mercadoria, de retorno de marca, deixando pra o 
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departamento de marketing decidir esses destinos e em que apoiar, e através de 

recurso incentivado enfim, e o Estado se recolhendo de seu papel, e ai a gente chega 

nessa gestão e se depara, assim, bom, a gente não quer ser o produtor, nem 

interventor, nem ditador, nem o ausente. Então, que lugar é esse, do Estado? 

(Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro) 

 
acho que na área da cultura é mais grave ainda, eu acho que a gente, nós não podemos 

é, ter, esses equipamentos nas mãos, porque, muitas vezes, nós terminamos até, meio 

que, querendo ou não, a gente termina interferindo um pouco na agenda, no conteúdo, 

né? E eu acho que isso também não faz parte do governo, do poder público, ficar 

ditando regras éticas, éticas e morais. Eu acho que é muito complicado. Eu acho que, 

eu penso que a cultura ela é, um, tem um poder (Assessor para Desenvolvimento da 

Indústria Cultural da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Rio de 

Janeiro). 

 

Alguns atores do campo destacam o papel do Estado como mediador do campo, 

fomentando ou financiando as relações entre entes privados e da sociedade civil. Caberia ao 

Estado garantir o desenvolvimento do campo da cultura e fomentar a participação da 

iniciativa privada e da sociedade civil, conforme pode ser visualizado nas falas apresentadas a 

seguir: 

Mas o papel, do Estado, básico, pra mim, é... o papel de regulador, fomentador, 

(pausa). Basicamente acho que essas duas palavras, é... resumiriam tudo que pode vir 

depois disso, é, regular e fomentar. Regular no sentido de equilibrar os diversos 

interesses presentes na sociedade e especificamente no campo da cultura. Como em 

qualquer lugar, na cultura a gente tem agentes mais fortes, menos fortes, uns que 

precisam ser, é... disciplinados outros que precisam ser incentivados, é... Esse é o 

papel fundamental do Estado. E fomentador no sentido de descobrir onde é que tão as 

necessidades, onde é que estão os talentos, onde é que tão, é, onde é que está o futuro 

e o que o Estado tem que fazer pra aquilo desabrochar e acontecer. [...]pra completar, 

eu não acredito em Estado produtor de cultura, é... Acho que esse não é o nosso papel. 

E... O nosso papel é deixar que as coisas aconteçam e tá ali como um mediador do que 

é, enfim, do fenômeno, da vida se produzindo e acontecendo, na sociedade (Secretária 

Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

o papel do Estado, (hrum), um eu acho que é de, de abrir espaços de participação, ou 

seja, o Estado tem que ser democrático, tem que ser, tem que garantir a ampla 

participação de todos os setores, acho que tem a responsabilidade com a transparência, 

e com a boa gestão dos recursos públicos, é, e acho que o Estado também é promotor 

do desenvolvimento cultural. Então é necessário também que o Estado, é, tenha um 

papel ativo é, tanto para preservar manifestações culturais do Estado que tem uma 

relevância, então eu acho que cabe ao Estado, é, é, garantir e preservar esse 

patrimônio, tanto material quanto imaterial, acho que é o papel do Estado até não, não 

só do governo do estado, mas, garantir isso, né, a preservação da cultura, acho que é 

um papel fundamental, assim como promover o desenvolvimento cultural. Há 

iniciativas que não tem muito apelo de mercado, e que é o Estado que deve prover 

com recursos, em especial aquelas que tem pouca possibilidade disso. Mas acho que, 

ao mesmo tempo, há uma economia da cultura, e acho que o Estado tem um papel de 

indutor do desenvolvimento cultural, e aí, eu pensando o Plano Estadual de Cultura, 

tenho que pensar, também, como o estado contribui pra poder operar no campo da 

economia da cultura, é, fazendo com que seja uma, uma economia que de fato, é, gere 

renda, gere trabalho (Representante do Sistema Estadual de Cultura do Rio de 

Janeiro). 

assim, a gente, é, eu acho que, tem coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem 

que pensar, a gente tem que provocar, de maneira que a gente ajude com que o 
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mercado se estruture. [...]Tem coisas que nós temos que fazer, porque nós temos que 

melhorar a vida do cidadão, dentro da nossa pasta, no caso, da cultura.[...]que a gente 

tem que atender a ponta. Sobretudo porque nós somos município. O varejo está 

conosco [...] Eu acho, mas eu acho que tem que fazer as duas coisas, eu acho que ele 

tem que fomentar, ele tem que ajudar quem produz e que tem uma determinada 

dificuldade. Eu acho que, o, a gente tem que criar projetos, sim, pensando no cidadão, 

e aí, é óbvio, no nosso olhar do que é importante pro cidadão, que não é 

necessariamente o olhar da cadeia produtiva. Então eu acho que a gente tem que fazer 

isso, isso é muito importante, é nosso papel, também, criar medidas estruturantes é o 

nosso papel, e fomentar é o nosso papel. Botar dinheiro no mercado. Né? 

(Representante da administração pública da cultura do município do Rio de Janeiro). 

 

Como pode ser observado nas falas acima é comum no campo atribuir-se ao Estado 

um duplo papel. Caberia ao poder público cuidar tanto do cidadão quanto do mercado.  

Mesmo assim, alguns atores do campo reforçam que os interesses as sociedade e os da 

iniciativa privada seriam distintos. 

Além disso, a atuação do Estado como financiador da cultura é questionada por 

membros do próprio governo, como poderá ser visto na fala a seguir. A dependência das Leis 

de Incentivo é destacada como um elemento que prejudicaria o desenvolvimento de diversos 

segmentos culturais do estado do Rio de Janeiro: 

Um mundo da cultura que vive do benefício público, do interesse, da verba pública. 

Né? Podemos começar aí pelo cinema. Né? O cinema brasileiro que não consegue 

nunca se transformar em indústria, porque não quer se transformar em indústria. Né? 

E aí de novo você tem o Ministério da Cultura dando dinheiro, a Petrobras dando 

dinheiro, o BNDES dando dinheiro, a Prefeitura do Rio dando dinheiro, o Governo do 

Estado dando dinheiro, ... e não se transforma em indústria, né? É... Depois, você vai 

ter todos os segmentos, que tão fora, aí. O teatro. O teatro no Rio de Janeiro se pagava 

nos anos cinqüenta, hoje não se paga mais, se não tiver dinheiro da Lei Rouanet, da 

Lei Estadual de Incentivo à Cultura, da Lei Municipal, dos editais, não fica de pé, 

também, então, é, nós vamos ter os programas, né, é, aí, vamos ter os mundos de 

editais, aí, também, vamos dizer, assim, os festivais, os seminários, os eventos... Então 

isso é um problema. Porque, me diz, onde que o povo consome cultura? (Assessor 

para Desenvolvimento da Indústria Cultural da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro). 

 

Outra crítica constante ao papel do Estado no campo fiz respeito ao fato de que, 

especificamente no estado do Rio de Janeiro, as ações ligadas à cultura seriam utilizadas para 

suprir lacunas das áreas da educação e de assistência social, por exemplo. A fala a seguir 

ilustra essa questão: 

 
O estado é o principal operador ou não dos direitos humanos, a questão que 

reafirmamos em vários, vários gestores públicos renegam e colocam a questão da 

cultura de forma secundaria ou as vezes pra tapar buraco (Representante do Pontão de 

Cultura ComCausa). 

 

Mesmo assim, a figura do poder público como ente estruturador, institucionalizador e 

articular do campo aparece com freqüência na fala dos entrevistados e nos eventos ligados à 
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área cultural. Espera-se ainda que esse Estado – na figura do estado e dos municípios, uma 

vez estruturado seja um gerenciador de recursos. Essas questões são salientadas nas falas a 

seguir: 

Nós tivemos um núcleo, tem que ter o capital pra gerar alguma coisa, infelizmente 

tudo parte disso e o poder público tem que dar o primeiro passo, tem que ser ordenado 

por ele, é óbvio que quem tem que fazer são os (pausa) os próprios fazedores de 

cultura, mas quem tem que gerenciar ou até mesmo quem tem que incentivar de uma 

maneira...não só financiar, mas também pra gerir coisas positivas é o poder público 

(Representante da administração pública da cultura do município de Engenheiro Paulo 

de Frontin). 

 

Porém, a possibilidade de uma gestão efetiva é questionada por alguns atores do 

campo, com a justificativa de que o poder público acaba utilizando boa parte dos seus 

recursos e esforços para realizar atividades que, além de não serem centrais para a área da 

cultura na trazem efeitos para a população. Essas críticas são apresentadas na fala a seguir: 

Então, se você olhar as atribuições, você vai ver, ali, tem um divisor de águas, 

entendeu? É... A atribuição da secretaria, qual é? É um trabalho mais de inclusão. 

Vamo, vamo pegar, assim, duas coisas importantes, vamo, vamo pegar, vamos entrar 

na secretaria, é, de cultura. É, é, é um trabalho de, você, primeiro, a secretária de 

cultura é um grande síndico, né? Por quê? Por que um síndico? Ele tem que cuidar 

dos, da água... [...] então você imagina, você secretária de cultura, ter que ficar 

pensando se as bombas d’água do Teatro Municipal estão funcionando? Imaginar você 

secretária de cultura pensar se tá tendo goteira no Museu Antônio Parreira, [...] Se 

você, você, vai ver se tá dando cupim no Museu da Imagem e do Som, entendeu? É... 

Se queimaram todas as lâmpadas ou não do Teatro João Caetano... Então, isso é um 

inferno, é um inferno... Isso aí, isso aí,... Não poderia ser isso... E nesse motivo eu... 

Eu até parabenizo a Adriana Rattes, quando ela, encaminhou o projeto, de 

terceirização do Teatro Municipal (Assessor para Desenvolvimento da Indústria 

Cultural da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro) 

 

Mesmo diante de tantas atribuições, frequentemente o papel ideal do Estado é 

questionado. Para muitos representantes dos municípios, ainda não é claro que tipo de atuação 

caberia ao poder público, como pode ser visualizado na fala a seguir: 

 
nessa criação cultural em função do avanço da ciência e da tecnologia nós vamos 

fazer, como é que nós vamos interferir nesse processo, né? Como produtores? Como 

estimuladores? Como é que nós vamos trabalhar aí? (Representante da administração 

pública da cultura do município de Campos dos Goytacazes). 

 

De qualquer forma, a atuação recente por parte do MINC, da SEC e dos municípios 

leva o Estado a atuar como protagonista no campo, mesmo que momentaneamente. Espera-se 

uma maior participação de outros entes. Enquanto isso não acontece, os atores públicos 

continuam determinando a trajetória da área cultura, conforme pode ser observado na fala a 

seguir: 

eu acho que, é um Estado que tem um papel de escuta, um papel de fomento, um papel 

de apoio, é... De escutar os diferentes segmentos, os diferentes, é, entidades, 

organismos do processo, diferentes cadeias produtivas, ou seja, tem que, ã... não pode 
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se eximir do seu papel, delegar pro mercado, não pode ficar ausente desse processo de 

construção, do que tá acontecendo, mas ele também não pode ser interventor... É esse, 

esse lugar é muito tênue, ele não pode ter alguém que, porque existe a gestão do 

Estado muito presente, mas ele determina, ele também é, ele quer ser o protagonista 

do processo. Não pode, o protagonismo não é dele, o Estado é um ente, né, assim, 

público [...]o governo não tem que ser o protagonista, não tem que ser o que aparece, o 

que determina, o que define. Porém ele não pode se ausentar do processo. 

(Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

Outro ponto importante é que verifica-se esforços por parte do MINC em reduzir suas 

participação no estado e nos municípios no intuito de que tais entes reforcem sua atuação no 

campo da cultura, criando seus próprios mecanismos de articulação com os demais atores. A 

Fala a seguir reforça essa iniciativa: 

 
Os primeiros editais éramos nós que fazíamos, a seleção, éramos nós, éramos nós que 

conveniávamos, éramos nós que acompanhávamos, visitávamos os pontos de cultura, 

estava no processo, fazia parte do Programa Cultura Viva. Hoje, não é que a gente se 

ausentou... Nós temos uma equipe só pra isso, temos uma secretaria... Agora, o estado, 

passa a assumir seu papel muito mais, e os municípios também (Representante do 

Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

É... tem diferença, a forma de conduzir, claro, a forma de dialogar, claro, o que eles 

chamam de conferência, por exemplo, eu já dei um exemplo, né,  a nossa conferência 

tem uma outra forma de entender a conferência, é... Tem diferença, mas tem uma 

parceria, né, a gente, nós acabamos de apoiar o PADEC, em cinco milhões, nesse 

primeiro momento, com ações voltadas pra todos os municípios do Rio, né, a, a, o 

edital dos pontos de cultura, é, esses PACs, mesmo, a Biblioteca de Manguinhos foi 

com a Adriana indo lá, com a gente, tal, com o Ministro, o Complexo do Alemão, 

aliás, aliás, o entendimento nosso, é que nesse pacto federativo da distribuição das 

competências, o ideal é que a União, não é que ela se retire do processo, ela não quer, 

ela não deve ser a protagonista, a idéia nossa é repassar recursos de fundo a fundo, 

tanto pros estados quanto pra municípios, [...] na hora que a gente fez a parceria dos 

pontos de cultura, por exemplo, quem passou a administrar e conveniar, foi o estado, 

não mais... [...]a gente faz parceria direto, da União com os municípios, pode até 

incomodar os estados: nossa, tá fazendo direto, por que não passa... Porque nós não 

entendemos isso como uma hierarquia. Não é assim, a União, estados e municípios... 

Então eu tenho que passar pelo estado, pra ir pro município (Representante do 

Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

Por fim, um aspecto merece destaque na discussão sobre o papel do poder público no 

campo: a figura do burocrata de rua. Esse conceito, presente na teoria, pode ser observado na 

área cultura do Rio de Janeiro. A atuação da representação do MINC ilustra a importância da 

relação direta entre Estado e sociedade civil para a operacionalização das políticas públicas, 

conforme aponta a fala a seguir: 

 
E aí, então, eu vim pro Ministério, aceitei o convite do Gil, e abracei essa questão, 

com todo, com tudo que ela representa de ônus e de bônus, e erros e acertos, e tomei 

como missão, pensei, poxa, se eu tava na sociedade civil, nos movimentos culturais e 

artísticos, [...] mas, assim, como é que a gente pode contribuir como sociedade civil 

dentro do processo, e [...]o que eu comecei a me colocar como desafio, aí eu assumi 

um, uma função chamada ouvidora. [...] meu olhar começou a ampliar na medida em 

que eu comecei, é, assumi esse trabalho aqui no Ministério, dentro de uma 
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representação regional que na gestão do Gil ganha uma dimensão muito maior no 

sentido de... ela era muito, é, na gestão passada ela tinha um papel um pouco de 

cerimonial de ministro, o ministro vem aqui e recebe, marca-se reuniões, as pessoas 

dão um aparato pra isso, mas ela não tinha esse papel de dialogo, interlocução e 

mobilização com o município, com o estado do Rio como um todo, como hoje a gente 

procurou fazer, claro que com muitas carências e muitas, ainda, fragilidades, que é 

muito novo. Então, é, eu pensei: eu preciso sair do gabinete, eu preciso conhecer esse 

universo, né, é. [...] então vamos levar as nossas políticas pra lá, pro interior, nossa, 

dizer o que o ministério ta fazendo de bem, de bom... Não. Existe um universo ali de 

ações culturais, de carências, e de desejos, de inquietações, de expectativas, e eu 

preciso ouvir. Mais do que levar, eu preciso ouvir, fazer essa ponte já que eu estou 

nesse papel de ouvidor, o ouvidor é também essa caixa de ressonância, hoje eu to num 

outro, numa outra função, Chefe de Divisão de Políticas Culturais, que não muda 

muito também, é esse mesmo papel (Representante do Ministério da Cultura no estado 

do Rio de Janeiro). 

 
E ai a gente foi conferencista na conferencia de cultura de Mesquita lá encontramos a 

Ana Lucia Pardo que é do ministério de cultura [...] 

a gente do estado, e essa fala a Ana Lucia, até brinquei com ela, no curso, (..., não tem 

a mãe do PAC, ela é a mãe do ponto de cultura (Representante do Pontão de Cultura 

ComCausa). 

 
Inclusive, não cortando o que você esta falando, na primeira conferencia que 

aconteceu em Macuco, ai nós tivemos a presença do pessoal ministério da cultura né, 

do estado naquela época não apareceu ninguém né Babo, mais do ministério nós 

tivemos o apoio da Ana Lucia Pardo (Representante da administração pública da 

cultura de Macuco). 

 

 Conforme pode ser visto no campo, a atuação de representante da SEC também foi 

essencial nas conferências municipais, regionais e estadual. Alguns representante do poder 

públicos dos municípios foram figuras atuantes nos debates ocorridos no campo, 

principalmente por sua interação com a sociedade civil. 

 Em resumo, com relação ao papel do Estado no campo da cultura pode-se 

identificar a seguinte classificação: (a) ausente: quando o Estado não atua no campo por 

desinteresse, incapacidade ou falta de infraestrutura; ou ainda quando delega ao setor privado 

suas responsabilidades; (b) operacional: quando o Estado realiza atividades administrativas 

simples, ligadas ao funcionamento básico das organizações responsáveis pela administração 

pública da cultura, sem efeitos no desenvolvimento da área da cultura; (c) mediador: quando o 

Estado atua mediando relações entre outros atores públicos, privados e da sociedade civil, 

atribuindo a estes as responsabilidade por o que acontece no campo; num primeiro momento 

fomentando a área com recursos e posteriormente buscando a sustentabilidade da área; (d) 

regulador: quando o Estado regula a atuação de organizações privadas e da sociedade civil às 

quais foram delegadas ações anteriormente realizadas pelo poder público; (e) protagonista: 

quando o Estado é o ator central do campo, atuando como promotor do desenvolvimento 

cultural, sendo o responsável pela definição da agenda,  pela estruturação e institucionalização 

do campo, pelos equipamentos culturais, pelo fomento e financiamento do setor e pela 
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preservação do patrimônio e das manifestações culturais; e, (f) interventor: quando o Estado 

atua definindo ou restringindo conteúdo, ou controlando diretamente ou induzindo a atuação 

de outros atores. 

No que diz respeito às relações estabelecidas no campo, a partir dos movimentos 

estaduais e municipais em torno do PNC e do SNC, é possível perceber a existência de vários 

tipos de relações estabelecidas entre os atores no campo. Cabe salientar que embora tais 

relações sejam, de certa forma, fracas e descontinuadas, elas atribuíram ao campo uma intensa 

dinâmica nos últimos anos. 

Vale a pena destacar as relações de alinhamento entre os três níveis de governos em 

torno da criação do PNC e do SNC. Além disso, é importante apontar que a articulação entre 

alguns gestores culturais da Baixada Fluminense na forma de um Fórum de Gestores, resultou 

em uma primeira iniciativa de desconcentração de recursos públicos na capital do estado. 

A  respeito do alinhamento entre MINC e secretarias estadual e municipais, fica claro 

que esse processo ocorreu por iniciativa federal. O início das discussões em  torno do PNC 

resultado na construção de documentos orientadores e na realização de uma série de 

iniciativas junto aos estados e municípios. As falas a seguir ilustram essa questão: 

A atuação do ministério da cultura nesse aspecto é uma atuação muito importante 

porque ontem ainda ontem, tavamos falando sobre isso no fórum de gestores o 

governo do estado ele vai se alinhando por conta de uma proposta do ministério 

também claro né, né então agente colocava que o meio que o teto vai descendo mas o 

chão vai subindo também a galera daqui de baixo também ta aqui ou se alinha ou vai 

se complicar num futuro próximo (Representante da administração pública da cultura 

de Duque de Caxias). 

 
estamos seguindo as diretrizes da...da (pausa) da planilha estadual, nós éé agora 

levamos aoo...ao prefeito a proposta pra se criar junto ao executivo o Conselho 

Municipal de Cultura, ele vai ser constituído por membros éé de representação cultural 

do município, as entidades culturais no município vão se fazer representar, [...] e isso 

dentro dos critérios que vem sendo dados da Secretaria Estadual e da Se...do 

Ministério da Cultura que já tem um modelo, já, que nós vamos seguir dentro das 

nossas condições (Representante da administração pública da cultura do município de 

Engenheiro Paulo de Frontin). 

 

Nós temos uma, essa idéia do Sistema Nacional de Cultura, o estado tá fazendo o seu 

Sistema Estadual, o seu Plano Estadual, as suas conferências, [...] Nós entendíamos 

que o ano passado a gente tinha que fazer as conferências, pra dar um exemplo, por 

quê? Porque a gente sabia que 2010 era um ano eleitoral, por experiência, nós 

sabíamos que é um ano em que você pouco executa, que você tem prazo pra captar 

recurso, que você tem, como eu falei, eu não posso distribuir nada que tenha 

logomarca, fazer coisas que configure um palanque, isso pode se configurar como... 

então imagina chamar setenta conferências, esse ano, e pré-conferências, e 

conferências municipais e regionais? [...] Então, sabendo disso, a gente concentrou as 

nossas conferências no ano passado, e convidamos o estado pra fazer parte da 

construção disso. Mas eles entendiam que não, eles não estavam amadurecidos o 

suficiente pra um processo desses, eles tavam ali sinalizando: olha, vocês tem o tempo 

de vocês, estão há oito anos, a gente, agente tem menos tempo, a gente tem que 

amadurecer nossos processos, nós não estamos prontos pra isso, precisamos ganhar o 
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processo mais à frente, a gente precisa entender o estado. A outra coisa que eu 

sinalizaria como positivo, é que, das quatro gestões a que foi mais, se interiorizou, que 

mais viajou pelos municípios, o que que acontecia, na ausência, não diria total, a 

gente, tinha um que outro gestor que ia (Representante do Ministério da Cultura no 

estado do Rio de Janeiro). 

 

As relações entre municípios e entre municípios e SEC aparentemente são de 

cooperação. Mesmo assim, é possível perceber alguns conflitos, principalmente em  relação a 

perspectivas de atuação por parte do Estado, conforme os relatos a seguir:  

a Secretaria Estadual de Cultura fazer a (inaudível) uma parceria que começou no ano 

passado (pausa) no final, ela trouxe três peças de teatro pra cá, eu arrumei um local 

pra eles, arrumei hospedagem e fizeram apresentação aqui e agora eu to levando três 

peças de teatro pro Rio, entendeu? (Representante da administração pública da cultura 

do município de Volta Redonda). 

 

eu acho que o seguinte, a cultura tem um, tem um, assim, uma característica em 

termos de política muito interessante. É, tem algumas áreas em que essa questão 

política, e as diferenças políticas, é um problema, acho que na cultura essa 

interferência é menor. É, independente de qualquer partido, seja o que for, a gente tem 

tido uma relação muito republicana, tanto com o Ministério, a relação do Ministério 

com o estado é ótima, tem feito muitas parcerias juntos, projetos, ações, da mesma 

forma com os municípios... A gente não encontrou nenhum município, assim, nenhum 

problema de natureza política, [...] A cultura é uma coisa que unifica todo mundo, 

independente, tanto que a experiência de articulação dos próprios gestores da Baixada, 

a Baixada que tem várias, é, forças políticas diferentes, desde o... PSDB, o PT, o 

PMDB, e isso não foi empecilho pra, pra ver. Então tem sido muito boa essa, essa 

relação, tem sido uma relação, é, cordial e política e a gente tem, e aqui a secretaria 

também não trabalha com essa, com essa, recorte político, hrum, todos são tratados da 

mesma, da mesma forma (Representante do Sistema Estadual de Cultura do Rio de 

Janeiro). 

 

Não, nós não temos nenhuma relação com a Secretaria de Estado, quando nós 

assumimos aqui e até por que...pela ausência do próprio município, no governo 

anterior e as secretarias, nas ações, não se fazia nenhum tipo de reunião, então, o 

próprio Estado de alguma forma esquece daquele município, foi quando nós entramos, 

quando nós assumimos e começamos a participar mais ativamente E dentro dessas 

reuniões nossas de secretários, de gestores da Baixada, e dentro dessas reuniões nossas 

de secretários, né, de gestores da Baixada, foi aí que nós começamos a ter acesso 

maior[...] E eles tiveram um...uma com...um contingenciamento de treze milhões pra 

cultura, então, a Adriana quando nós tivemos lá com ela, Adriana Rattes, ela falou oh, 

infelizmente treze milhões num...estava previsto pra ser contingenciado, quer dizer 

eles também tem dificuldade, não é isso? Mas agora a relação que passou a ter 

realmente município-Estado melhorou (Representante da administração pública da 

cultura do município de São João de Meriti). 

 

Olha a gente tem um diálogo bom com a secretária Adriana Rattes da Secretaria de 

Cultura, é claro, são propostas diferentes, né, são visões de governo, de gestão da 

cultura diferentes, são visões diferentes (Representante da administração pública da 

cultura do município de Nova Iguaçu). 

 

A construção do Fórum de Gestores da Baixada também foi um marco nas relações 

estabelecidas no campo, principalmente.entre secretários de cultura As falas a seguir relatam 

essa iniciativa: 
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nós temos uma relação bastante boa com outras secretarias de cultura da baixada, que  

acho que isso é um...ao meu ver é um marco assim também (Representante da 

administração pública da cultura de Duque de Caxias).  

 

os secretários da baixada se reuniram pra fazer um fórum (pausa) e procuraram nosso 

apoio, assim como o apoio do Ministério, a gente começou a discutir com eles, aí eles 

propuseram que a gente passasse um dinheiro pra, pros municípios da Baixada. Eu 

falei: beleza, ok, eu topo fazer. Aí, o dinheiro que eu tinha disponível pra eles era 

muito pouco, naquele ano, que eu tinha no meu orçamento. Eles ficaram me 

provocando, reclamando que era pouco dinheiro. Aí eu pensei: bom, o que eu posso 

fazer? Eu não tenho dinheiro, vou lá falar com o Governador, né, ver se, se tem mais 

dinheiro, pra arranjar. Aí eu fui lá explicar a história. Eu falei: olha, eles estão se 

organizando, é um, é uma iniciativa inédita, né, de se criar um fórum, se pensar 

regionalmente, porque isso é uma outra questão, né, como a gente pensa as 

artificialidades burocráticas e políticas que são os estados e municípios da federação, e 

tal, a gente às vezes esquece de outras, é, de outras identidades, que, assim, o estado 

do Rio tem identidades regionais,  a Baixada pode sim se pensar enquanto algumas 

identidades, nem é, também, só a Baixada inteira, mas tem identidades. [...]  

Naturalmente que tinha um monte de coisa pra fazer na Baixada, é, mas eu não tenho 

dinheiro suficiente, quero saber se você me dá mais dois milhões, pra fazer, porque, aí, 

além da Baixada, eu já pensei, se eu vou fazer Baixada, vou fazer região metropolitana 

inteira, porque a região metropolitana e a Baixada mais Rio são setenta e cinco por 

cento do estado, então, queria saber se tem mais dois milhões... Ele olhou pra mim e 

disse assim: porque você na pensa pro estado inteiro? Eu falei: não penso, não, eu 

penso (risos). Mas eu só não pensei agora, pensei em começar menor. [...]E nesse, 

nesse, nessa, na paralela eu já tava conversando com o Ministro pra perguntar se ele 

também já não queria entrar casado nesse negócio, foi daí que surgiu, foi assim, de 

uma provocação dos secretários da Baixada, é, de um, de uma vontade minha de 

ampliar o negócio e da visão do Ministério da Cultura e do Governador de perceber 

que isso era um passo a frente nas relações políticas, com, né, entre o estado e os 

municípios, que era muito mais importante isso, do que eu ficar dando dinheiro pra 

fazer um evento lá (Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

foi o que começou a acontecer entre os secretários de cultura da Baixada e pela minha 

experiência anterior, nunca havia acontecido isso, [...] Então começamos a montar 

uma carta, uma carta de intenções, foi quando houve a vinda do ministro Juca Ferreira 

em Mesquita, [...] a luta persistência com...com o MinC, com o Ministério da Cultura 

e então o ministro sugeriu essa agenda pra Baixada Fluminense, ali já foi um primeiro 

passo e foi ali que nós entregamos essa carta de intenções pra ele, então, quer dizer, 

começou a mostrar o quê? Que a região estava mobilizada para a cultura dentro 

da...dentro da Baixada Fluminense. E passaram a olhar a gente de outra forma, quando 

nós chegamos no MinC, a situação...agora temos que chegar na Secretaria de Estado, 

foi o que aconteceu, temos uma audiência com a secretária de Estado e nós 

mobilizamos também com relação ao recurso, logicamente, na questão ligada ao 

recurso não depende só do secretário, tem todo um...uma parte orçamentária, mas nós 

temos que fazer o quê? Fazer a reivindicação. [...]e isso aí foi o primeiro passo e agora 

isso foi acionado também pelo deputado Molon, ele é da comissão de cultura, e ele 

entrou nessa nossa linha (inaudível) e ele tava lá presente na...na conferência, né, 

regional e já tínhamos avanços, na própria emenda já chegou o secretário de 

planejamento e comprometeu-se (Representante da administração pública da cultura 

do município de São João de Meriti). 

 

 Esse movimentou resultou inclusive na criação de um projeto por parte do Governo do 

estado, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural dos Municípios do Estado do Rio 

de Janeiro - PADEC. Inicialmente demandado pela Baixada Fluminense, o programa foi 
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disponibilizado para todos os municípios do estado, com exceção da capital. As falas a seguir 

relatam esse processo: 

 

E aí era importante ter alguns arranjos institucionais, consórcios, ou outras formas, 

que pudessem, é, contribuir pra ter mais recursos pra cultura, e além de um aspecto 

também político, ou seja, a, várias administrações, de forma integrada, tem peso 

político muito maior do que o isolamento. Isso, inclusive, fez com que a gente tivesse 

liderado um processo muito interessante, na Baixada Fluminense, criado um fórum de 

gestores, o próprio Ministro Juca Ferreira esteve em Mesquita, em dois mil e nove, foi 

um evento muito... Teve uma... [...] uma dimensão muito grande, e, também passamos 

a ter uma interlocução com o estado. Foi daí que surgiu a pressão pra que surgissem 

programas de recursos específicos pra Baixada Fluminense.[...] Então a gente 

construiu uma agenda com o Ministério, os secretários criaram um protocolo de 

intenções, é, tipo de... algumas diretrizes pra política regional, e fomos também ao 

estado buscar recursos. Foi daí que surgiu o... o Padec (Representante do Sistema 

Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

é na verdade esse movimento do fórum de gestores da baixada fluminense ele tem 

sido um grande provocador de muito beneficio que ta reverberando até pro restante do 

interior do Rio de janeiro, que é inicialmente acontecido aqui Esse fórum de gestores 

começou a fazer uma provocação a partir desse entendimento de que não é mais 

possível aceitar esse tipo de tratamento, não é mais possível a gente continuar pagando 

os nossos impostos pra que o investimento seja todo no Rio de janeiro [...]O estado do 

Rio de janeiro, ele é maior do que a zona sul do Rio então a gente quer fazer valer o 

direito [...]e ai com essa pressão que nós iniciamos pedindo só pela baixada a 

secretária junto com o governador desenvolveram um projeto dentro do desse 

cronograma que nós tínhamos deliberado que seria pra baixada pra que fizesse pra 

todos os municípios do estado do Rio que ai foi o PADEC (Representante da 

administração pública da cultura de Nilópolis). 

 

  

Mesmo com a crescente atuação do poder público, percebe-se que ainda há demandas 

por uma maior atuação do poder público estadual, especialmente por uma maior presença no 

interior do estado. Além disso, há a expectativa da melhorias das relações com a sociedade 

civil, principalmente quanto a facilitar a articulação entre tais agentes. Os trechos 

apresentados a seguir ilustram essa problemática: 

 
nos sentimos um desamparo total dos governos estaduais e federais existe uma 

concentração muito grande de investimento de cultura em cidades grandes, o interior 

não existe nunca na hora de ser contemplado com verbas ou com espetáculos sempre 

fica muito concentrados nas cidades, as leis de incentivo da cultura porque no dia 

eleição mais  para empresário que para o povo de modo geral, você vê que as 

empresas só termina investindo naquilo que tem uma contra partida de  propaganda 

grande, é inadmissível que o Bradesco tenha 8 milhões de incentivo fiscais para trazer 

o circo Du Sole Il e mais 3 milhões para fazer uma árvore de natal enquanto a gente 

não tem nada para ninguém fazer um pequeno espetáculo (Representante da 

administração pública da cultura do município de Armação de Búzios). 

 

Então, a gente, é, nesse formato de conferência, né, onde as proposições são 

aprovadas, no campo municipal, vão pra uma etapa estadual, onde elas passam 

também por uma, por um processo de elaboração e pensamento e vão pra uma 

nacional, onde ali vão todos, é, com os demais estados, pensar o país. [...]A outra 

coisa que eu acredito que, é, dentro da política, vem, e que é uma ação que eu tô, uma 

política que eu tô bastante voltada atualmente, que é o Sistema Nacional de Cultura, 
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por quê? Não basta que você dialogue com o trabalhador da cultura de um município 

ou do estado, identifique é, aquela realidade, leve algumas ações já em resposta disso, 

do Ministério, já, se você não pensar uma ação pactuada, porque você tá falando, a 

gente tá falando em três entes federados, não é? (Representante do Ministério da 

Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

Achei ruim, [sobre a participação do RJ na Conferência Nacional de Cultura] achei 

ruim, achei que ficou sem liderança, ficou bem pulverizada né, nos não tivemos uma 

ação coesa, é..eu infelizmente nem fiquei no mesmo hotel da minha delegação, mas 

isso não é o caso né, é...eu acho que o Rio podia ter tido uma participação mais 

genuína, mais efetiva, até pela discussão que ele já havia mantendo, não comparando 

com outros estados né, mas a gente viu delegações lá super organizadas com o mesmo 

discurso de encaminhamento na defesa das suas diretrizes apontadas nas suas 

estaduais, e o Rio eu, eu não..não constatei isso. Nós tivemos um problema estrutural, 

teve gente que foi de avião, teve gente que foi de ônibus, deu uma dividida na 

delegação isso foi ruim né, meio que criou uma divisão como se tivesse duas 

delegações né, não foi agradável, isso eu ponho na conta inclusive da secretaria de 

estado porque não bancou as passagens aéreas, e tinha gente que não ia de ônibus, e 

foi de avião por sua conta, enfim criou um cenário embaraçoso, vamos dizer assim, 

mas pra além disso, em Brasília a delegação ficou meio é..é...não é distante, a palavra 

não é distante, mas eu não senti a delegação junta, entendeu? (Representante da 

Comissão Estadual dos Gestores de Cultura – ComCultura).  

 

mas eu ainda acho muito pouco pra cultura entendeu a presença do governo do estado 

tem que ser maior nos municípios do interior, principalmente onde não há esse contato 

igual foi feito a Teia, pra poder beneficiar aquele Município que nunca teve que nunca 

ganhou nada entendeu? Trazer um incentivo maior pra não deixar morrer essa cultura 

do interior (Representante da administração pública da cultura de Macuco). 

 

O Rio de Janeiro sofre de um problema de isolamento muito grande, ao meu ver.[...] 

Ninguém conseguiu ainda fazer uma ligação, uma ponte do Rio de Janeiro, que é a 

capital do estado, com as cidades que formam o estado.  [...]: porque era, era a sede do 

governo federal, né o Rio de Janeiro, então era a capital e sede do governo federal, 

[...]mas a mídia também tem uma parcela grande de culpa. [...] Niterói é considerada 

pelos grandes veículos cidade de interior (Representante da administração pública da 

cultura do município de Niterói). 

 

Tentando sanar essas demandas, relações de parceria e convênios entre diversos atores 

também foram estabelecidas no campo, principalmente no intuito da realização de pesquisas, 

consultorias e programas de capacitação. As falas a seguir ilustram essas questões: 

 
a gente foi convidado formalmente para acompanhar três cidades na organização dos 

sistemas municipais de cultura, então a gente ta literalmente com uma tarefa mesmo 

de trabalho em três cidades, e tamo negociando a mesma coisa com o estado para 

acompanhar num número maior de vinte cidades os seus sistemas municipais de 

cultura (Representante da Comissão Estadual dos Gestores de Cultura – ComCultura).  

 
Essa secretaria ela tinha duas parcerias, tinha dois convênios, um era com a CUFA e o 

outro eu nem lembro qual era. Não tinha convênio! (pausa) Como é que, é, assim, 

como é que eles sobreviviam sozinhos? É isso que você acabou de perguntar, 

entendeu? Hoje a gente tem não sei quantos via Pronac, não sei quantos via Ministério 

da Cultura, com o Governo do Estado, com Sebrae, com Finep, com UFRJ, com 

UniRio, um ano e meio depois, porque, como é que a gente consegue fazer as coisas 

sozinho, gente? É muito difícil, nosso orçamento é pequeno (Representante da 

administração pública da cultura do município do Rio de Janeiro). 
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A articulação entre poder público municipal e sociedade civil também vem se 

destacando. Mesmo assim, verifica-se também por parte das organizações culturais certo 

receio nessas relações. As falas a seguir indicam essas questões: 

 

onde efetivamente as coisas acontecem, é no município (Representante do Ministério 

da Cultura no estado do Rio de Janeiro) 

 

E ai eu conversei com o ministério se a gente podia auxiliar os movimentos sociais a 

se tornar ponto de cultura..., não pode fazer, vai dizer isso aqui não atendo que não é 

ponto Então a gente já conseguiu essa liberdade a gente já faz isso diretamente, a 

gente já pega orienta as pessoas atirar a documentação porque é cruel a burocracia, é 

excludente de fato (Representante do Pontão de Cultura ComCausa). 

 

as atividades daqui da secretaria de cultura, as ações que a gente vem desenvolvendo 

hoje a gente chamo a população pra ta fazendo o plano municipal junto como os 

artistas. É uma nova maneira de ta fazendo política compartilhada, não somos nós que 

decidimos a gente, nos entende até como mais administradores pra ta tentando vê o 

que de verdade é de interesse da população e ai a gente vai definindo juntos eu acho 

que essa política compartilhada ela é democrática e é mais autentica e ai fica com um 

cunho cultural mais original (Representante da administração pública da cultura de 

Nilópolis). 

 
Olha o contato que a gente tem é bem superficial faço questão de não me relaciona 

muito pra não ficar taxado como... ah o cara faz parte da secretaria Pra mim o grande 

problema que tem nas secretarias de um modo geral e até um pouquinho também 

nessa questão de ponto de cultura o programa Cultura Viva o problema pra mim é que 

eles são muito partidários, parece que estão ali o próprio grupo não quer se vincular 

aquilo porque senão eles vão ser taxados como o mesmo partido daquele grupo que ta 

dominando aquela situação(Representante da Organização da Sociedade Civil Viva 

Rio). 

 
pra que seja feito um Plano Municipal de Cultura, que nós estamos instituindo, pra 

que seja feito junto com o Conselho Municipal de Cultura, pra que não seja uma coisa 

que saiu só do poder público [...] nós temos um trabalho mais sedimentado, que 

amanhã, vamos dizer, ah, se destituir uma secretaria de cultura, ou se destituir uma 

pessoa da Secretaria de Cultura isso não vai ser...se perder, ou seja, não vai...vai ter as 

instituições fortalecidas que vão reivindicar (Representante da administração pública 

da cultura do município de Engenheiro Paulo de Frontin). 

 

É importante ainda destacar que o legislativo estabelece relações com o executivo 

estadual, em geral conflituosas; com o executivo  municipal, via emendas para obtenção de 

recursos; e, com a sociedade civil, dando voz ou visibilidade aos eventos realizados por tais 

atores. A discussão em torno das OSs é um exemplo claro dos confrontos entre SEC e Alerj, 

via Comissão de Cultura e deputados de oposição ao atual governo. Além disso, as falas a 

seguir ilustram as demais relações com o legislativo: 

 
então hoje, nós tamo aí com a informação de que um deputado  Arold...Aroldo de 

Oliveira...de Oliveira? Um deputado que apresentou uma emenda que tá destinando 

trezentos mil reais pra...pra esse início, né, de...de fazer alguma [...], então a prefeitura 

tá direcionando pra essa chácara e o local que vai ser, que a gente prevê, o Espaço 

Cultural de Mendes (Representante A da administração pública da cultura do 

município de Mendes). 
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a gente tinha feito solicitações da emenda orçamentária da união no ano passado ai 

descobrimos que uma parlamentar mandou uma emenda pra secretaria especial de 

direitos humanos na área de educação de direitos humanos que tinha sido contemplado 

e ai mas os recursos não tinham saído ainda (Representante do Pontão de Cultura 

ComCausa). 

 
fizemos a palestra na Rural, [...] com o Chico Alencar que era da comissão de direitos 

humanos da Câmara e o Tião Santos que é da área de segurança publica e juventude 

Viva Rio né enfim a gente criou uma série de atividades (Representante do Pontão de 

Cultura ComCausa). 

 

 

As articulações entre organizações da sociedade civil, principalmente a partir dos 

Pontos de Cultura também são presentes no campo. A formação da Teia, envolvendo tais 

representações é uma iniciativa que promove a difusão de informações e a troca entre as 

organizações culturais: 

o último edital de pontos de cultura, que foi uma parceria nossa com a Secretaria de 

Estado, a demanda do Rio foi a maior, foram mais de setecentos projetos... 

(Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

via o pontão se você conseguir mostrar que você tem articulação social e você e 

regional porque ai o ponto ele trabalha com a sociedade em ações locais, nosso ponto 

é aqui Nova Iguaçu, Queimados e Mesquita (Representante do Pontão de Cultura 

ComCausa). 

 
ah eu estive na  Teia  antes que eu esqueça, estive na Teia do Ceara (Representante do 

Pontão de Cultura ComCausa). 

 

Por fim, cabe destacar que certas expectativas e tensões a respeito das articulações e da 

Formalização do pacto federativo na área cultura. O futuro das relações entre as esferas de 

governo depende além da estruturação e institucionalização do campo, via a criação dos 

sistemas estadual e municipais de cultura, da assinatura de acordos que garantam os 

compromissos pactuados e a gestão compartilhada. 

 
Então, por exemplo, no caso do estado aqui no Rio, é a quarta gestão que a gente 

dialoga, né? Primeiro foi Arnaldo Niskier, o Secretário Arnaldo, depois foi o Conde, o 

Noca da Portela, acho que foi, não, o Noca da Portela, depois foi o Conde, eu acho. O 

Conde foi o penúltimo, e agora a Adriana Rattes. Então nós passamos por quatro 

gestões, agora, né, nesse governo de oito anos, e nos municípios nem se fala, né, 

também, quatro ou cinco gestões, [...] Claro que tem a descontinuidade que eu tô 

falando, a gente verifica, então, eu poderia dizer assim, ah, aqui a gente avançou isso, 

pontualmente, aqui foi mais isso... O diálogo sempre é muito bom, assim, bom no 

sentido de acessibilidade, de conversa, (Representante do Ministério da Cultura no 

estado do Rio de Janeiro). 

 
de forma a gente fazer uma ação que a gente chama de pacto federativo,  um sistema 

que vai pressupor uma assinatura, inclusive, do pacto, onde, agora, por exemplo, o 

sistema, o estado, quando assinar com a gente, ele tá assinando que em dois anos, ao 

longo de dois anos, ele vai criar um conselho, (inaudível) paritário, e vai criar, se ele 

não tem, uma secretaria própria de cultura, um fundo, um recurso, que a gente trabalha 

com a PEC 150, dos mínimos, né, no mínimo dois por cento no campo federal, um e 
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meio para estados e um pra municípios (Representante do Ministério da Cultura no 

estado do Rio de Janeiro). 

 

Em resumo, no que diz respeito às relações estabelecidas no campo é possível 

caracterizá-las como: (a) de isolamento:quando determinando ator, importante na dinâmica do 

campo, rompe , é isolado por outro ator ou não estabelece nenhum tipo de relação. Em geral, 

ocorre com entes públicos por questões político-partidárias ou conflito de interesses; (b) de 

alinhamento de diretrizes:consiste no enquadramento dos órgãos estaduais e municipais de 

cultura às diretrizes estabelecidas pelo Ministérios da Cultura; podendo ocorrer via mediação 

da secretaria estadual ou diretamente via representação regional do MINC; (c) de influência: 

ocorre quando determinada organização ou grupo exerce influência na atuação de outro ator 

ou na própria dinâmica do campo, buscando fazer valer seus interesses ou objetivos; (d) de 

pressão: quando determinado ator demanda por recursos ou atuação de outro ator de forma 

constante. Em geral, ocorre quando representações municipais buscam recursos junto ao 

poder público estadual ou quando entes da sociedade civil buscam espaços de participação; 

(e) de cobranças: quando os atores declaram publicamente suas demandas, mas geralmente 

não operacionalizam sua busca; (f) de articulação: quando atores formam coalizões 

momentâneas ou constantes na busca por objetivos comuns; que em geral consiste na 

obtenção de recursos; (g) de cooperação: quando ocorre a ajuda mútua entre atores, muitas 

vezes com diferentes orientações políticas, sem a necessidade de contrapartidas ou 

visibilidade dessas ações; (h) de parcerias: quando determinados atores estabelecem 

formalmente ou informalmente acordos de prestação de serviços ou de operacionalização de 

atividades mediante algum tipo de contrapartida; (i) convênios: quando determinados atores 

estabelecem formalmente acordos de prestação de serviços ou de operacionalização de 

atividades mediante contrapartida financeira; (j) conflitos: ocorre quando há interesses 

distintos em relação à determinada questão. Em geral, são mais visíveis quando envolvem 

questões político-partidárias entre executivo e legislativo ou entre regiões na definição de 

prioridades organizacionais; (l) negociações: acontecem quando há barganha para chegar em 

acordos sobre determinadas situações. Geralmente ocorrem quando o ator que possui recursos 

financeiros oferece uma contrapartida para que outro ator atua de determinada forma; (m) de 

cooptação: ocorre quando um ator copta determinadas lideranças que eventualmente 

exerceriam pressão ou dificultaria sua atuação. Em geral, ocorre entre entes públicos com 

interesses diversos, entre entes públicos e da sociedade civil, em função de exercício de 

pressão, ou da iniciativa privada diante de entes públicos e da sociedade civil,  para ganhar 

espaço, recursos financeiros ou visibilidade no campo; (n) disputas: ocorrem quando há 



 180 

interesses distintos na busca pela resolução de uma questão;  geral envolvem poder executivo 

e legislativo ou entes públicos de partidos distintos, na busca por visibilidade política; (o) de 

indução: quando determinados atores induzem ou manipulam a atuação de outros; em geral 

ocorre quando o Estado induz a atuação de um ator ou o resultado de um espaço de discussão 

ou de decisão; (p) de dependência:ocorre quando atores dependem de outros atores para 

realizar suas atividades; em geral ocorre quando organizações da sociedade civil dependem de 

financiamento público ou quando organizações privadas dependem de leis de incentivo; e, (q) 

de formação de redes: ocorre quando atores formam teias de relações sem estabelecer relações 

hierárquicas entre si; ocorrem em geral com entes da sociedade civil, especialmente para a 

troca de informações. 

 Já no que tange as relações estabelecidas entre Estado, mercado e sociedade, é 

possível verificar um histórico de relações de parcerias  convênios entre o estado e sociedade 

civil. Porém, a atuação da iniciativa privada é, geralmente, restrita ao município do Rio de 

Janeiro. 

 Nos pequenos municípios, é importante destacar a relação entre secretarias de cultura e 

Pontos de Cultura, principalmente na movimentação do cenário cultural dessas cidades. Por 

meio dos recursos estaduais e federais, essas organizações da sociedade civil ganham uma 

nova dimensão no campo.  Os depoimentos a seguir demonstram a relevância dos Pontos de 

Cultura, especialmente no interior do estado: 

 

mesmo sem dinheiro a gente por sorte ai é aquela coisa do reconhecimento estatal 

sobre os pontos de cultura (Representante do Pontão de Cultura ComCausa). 

 

Uma coisa é verdadeira os municípios do interior agora sim a gente conseguiu por 

causa daquela Teia, eles usaram até esse nome que fizeram questão de ta denunciando 

aonde nunca ganhou ponto de cultura E ai o que que acontece agente sempre fica de 

fora né Igual a uma outra situação os delegados faz a nossa conferencia em proporção 

a gente consegue assim levar um numero bem legal na conferencia de pessoas pra ta 

participando, só que não é tão grande quanto dos municípios grandes do estado do Rio 

né, então o que que acontece na hora da votação a gente nunca consegue levar um 

delegado pra conferencia nacional né que é o meu desejo também tá participando 

(Representante da administração pública da cultura de Macuco). 

  

depois desse projeto do ministério da cultura, que é o Cultura Viva, o Ponto de 

Cultura que é a estrutura mais fantástica que já existiu, mesmo que...mas eu fico 

pensando assim com meus botões eu acho que a intenção deles não era essa de sair 

como sabe, mas quando você coloca pessoas com pensamento comum no mesmo 

ambiente, mesmo que a idéia seja uma outra tentar meio que levar pra um lado o que 

vai prevalecer o que agente decidi ali, então acho que é muito mais forte, se a intenção 

foi mesmo fortalecer a cultura no Brasil, pô então parabéns então arrebentaram se não 

foi se foi mais pra controlar sei lá o que se deram mal porque o pessoal meio que 

tomou é...a idéia era que o ministério da, da cultura controlasse, controlasse entre 
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aspas as atividades relacionadas a esses, a essa rede de pontos de cultura,  dá lá ta a 

pessoa ficava acho que três anos, quatro anos, não me lembro e ai você ia se criando 

uma rede em vários locais e ai depois tinha um encontro, acho que duas vezes por ano, 

uma vez por ano duas vezes, uma vez a cada dois anos, onde todo esse grupo era eles 

elegiam uma, o Ministério da cultura elegia uma cidade dentro Brasil e ai chamava um 

representante desses pontos pra uma reunião lá pra discutir, comentar cultura enfim e 

outras coisas mais Mas já no primeiro encontro que eles tiveram forneceram  tal 

pessoal  se juntou e meio que teve uma quase encontro que eles chamam de Teia um 

para teia, que teia tem a idéia de teia de aranha e se junta num propósito E ai como se 

juntou todo mundo ali agente pô pera ai porque que o ministério tem que defini , 

defini tudo, defini  quem comanda esse trabalho, a cidade que é, em quantas pessoas 

participam, que tipo de apresentação tem, porque a primeira teve lá, com vários 

artistas da mídia, uma grana do caramba, e agente ai, ai agente foi pô ta errado isso 

peraí, conseguimos  pressionar o Gilberto Gil tava todo enrolado lá mas nós 

pressionamos o auditório gigantesco e agente deu uma pressionada nele e ai ele falou 

que o próximo, os próximos seria, pra gente se organizar porque agente que ia gerir, ai 

ganhamos  a responsabilidade  em cima disso de fazer (Representante da Organização 

da Sociedade Civil Viva Rio). 

 
O Estado estava muito distante de todos os municípios né, o Estado tinha um olhar 

específico para o município do Rio de Janeiro. E isso ta saturando através da força da 

palavra, da força da ação dos municípios, da união dos Municípios, ta forçando o 

Estado a mudar a forma de conduta, mas eles estão ainda muito resistentes, todas as 

vezes que eles podem, eles se afastam (Delegado de cultura do município de Nova 

Iguaçu). 

  

Um fato interessante é a mobilidade entre entes públicos, privados e da sociedade civil 

entre cargos na área da cultura. É comum gestores municipais passagem a atuar no estado, 

bem como representantes da sociedade civil nos municípios. O trecho abaixo aponta essa 

questão:  

e nessa trajetória do teatro de bonecos eu, eu  acabei convidada para assumir a 

secretaria de cultura da minha cidade, muito mais porque o prefeito achava que quem 

faz teatro de bonecos sabe tocar né a gestão, [...] eu comecei a ter um envolvimento 

bem mais pontual de 10 anos para cá, 11 anos né, justamente quando eu assumi um 

função pública nessa área de políticas públicas de cultura. E ai, junto com outros 

gestores, num resumo bem rápido né, que também estavam na suas cidades né, 

secretários ou sub secretários, diretores, foi no inicio da década de 2000, 2001, nós 

éramos um grupo de trinta pessoas, de trinta cidades diferentes, que estávamos 

ocupando aquelas funções de titulares pelos, pelas razões mais adversas né: [...] mas o 

que tinha de comum nesse grupo que acabou gerando a comissão estadual dos gestores 

da cultura, que a gente chama de ComCultura [...]e daí a gente bateu a porta aqui da 

UERJ literalmente, tipo assim ó, a gente quer um curso para aprender, não sabíamos o 

que mas a gente queria aprender e ai através da sub reitoria de extensão e cultura, 

depois de uns três meses de muita conversa e nomes que pudessem associar a este 

nosso desejo a gente montou esse seminário permanente de políticas públicas de 

cultura, que acabou se efetivando como um fórum permanente de discussão das 

políticas de cultura no Estado, onde todo mundo literalmente podia ter acesso.[...] 

Esse seminário começou a ser um grande aglutinador porque juntou gente super 

diferente né, a gente começou a trazer para cá, o gestor, o agente, o animador, o 

produtor, o artista, o pesquisador né, o cientista político né, e se transformou num 

palco muito bacana de debate, este seminário já tem 9 anos, a cada ano a gente 

experimenta algumas coisas, porque nessa dinâmica mudou muita coisa no estado e no 

Brasil, o ministério da Cultura acabou impondo um agenda muito diferente né, tanto 

para as cidades quanto para o estado, e este nosso seminário começou a acompanhar 

essa dinâmica né [...] Então a minha passagem na secretaria foi muito sofrida né,[...] 

toda aquela prática da cidadania cultural e como era difícil inclusive na premissa 

básica do compartilhamento, da gestão compartilhada né, as pessoas esperam que 
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alguém mande, que alguém tome conta, que vigie, que fiscalize né, então foi uma 

situação muito aflitiva, eu praticamente reduzi para trinta-vinte porcento a minha 

agenda de teatro de bonecos, então eu fiquei muito burocratizada, o que me deu assim 

também um estresse muito grande né, porque antes de qualquer coisa eu sou uma 

brincante, então esse afastamento dos bonecos me causou um...um...uma chateação né, 

e assim enfiar a cara nesse mundo da burocracia foi uma coisa pesada, mas é claro foi 

um momento que eu aprendi muito, bastante, fui convidada para continuar mas não 

quis, achei que eu podia contribuir muito mais na sociedade civil, através da Com 

Cultura, estabelecendo tanto com o governo federal quanto com o governo estadual e 

com outras lideranças da sociedade civil organizada uma pauta permanente de debates 

né (Representante da Comissão Estadual dos Gestores de Cultura – ComCultura). 

  
aí quando eu fui pro doutorado [...]   e aí acabou que eu estabeleci uma relação com o 

Itaú Cultural, com o trabalho que começou no Afro Reggae virei consultor de 

distribuição, aí como consultor a gente fez algumas coisas que integravam cultura e 

comunicação que foram muito legais e fazendo isso éé em algum momento do 

processo eu encontrei o Faustini, que já tinha sido um companheiro lá no movimento 

estudantil, lá na década de oitenta, [...] aí há dois anos nos reencontramos tem...através 

do Jailson [Secretário de Educação] primeiro, né, que o Jailson chamou ele pro projeto 

e aí ele tava procurando uma terceira pessoa [...] e aí me acharam [...] quando eu fui 

num evento aqui na capital eu chamei o Faustini pra participar e o ele gostou do 

processo, logo depois disso ele foi convidado pra representar a Secretaria de Nova 

Iguaçu e aí foi assim que eu cheguei aqui (Representante da administração pública da 

cultura do município de Nova Iguaçu). 

 

E foram feitas já varias visitas nos tamos fazendo, nós ganhamos a concorrência pra 

fazer a produção do plano estadual de cultura. Independente disso o Fernando Portella 

é consultor de conteúdo como pessoa física, ele é consultor de conteúdo desse projeto, 

então efetivamente agente tá trabalhando o Fernando pessoalmente no conteúdo, na 

produção de conteúdo e na avaliação enfim do material que chega e agente tá fazendo 

a produção das reuniões, ta ajudando na produção propriamente dita por isso que a 

gente tava envolvido na conferencia (Representante do Instituto responsável pelo 

apoio na elaboração do Plano Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Já no que diz respeito às fracas relações entre a iniciativa privada e os municípios se 

dá em virtude da concentração de investimentos na capital do estado. Conforme os 

depoimentos dados no campo, ações no interior não traria a mesma visibilidade e retorno de 

imagem para as empresas. 

então eu tinha que ouvir os diversos grupos, né, e o poder público, sociedade civil, 

enfim, os empresários, também, muito menos, porque a gente tem menos, talvez, 

diálogo com eles, e no interior não existe tanta aproximação com esse universo 

(Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

mas Niterói nós não temos uma participação muito grande da iniciativa privada [...] 

Porque o centro é o Rio de Janeiro, né,o foco, o outdoor é o Rio de Janeiro.  Niterói é 

uma cidade perto do Rio então aqui não é cidade que tem grandes indústrias, não tem 

grandes indústrias, então grandes empresas não tem sede na cidade, aqui é cidade de 

comércio, pequenos comerciantes, então a gente não tem as grandes empresas 

participando não. Não sei se agora nós tamos iniciando, nós estamos procurando mais 

isso né [...] mais convênios, tentando fazer mais convênios pra tentar é, fazer mais a 

iniciativa privada participar. Claro, eu mesmo já consegui algumas coisas da iniciativa 

privada, de instituições governamentais, né, pra fazer o museu do Cinema teve a 

participação da BR e da Petrobrás, na restauração, no final da restauração, teve a 

Telefônica que participou também no final da obra, uma parte no final da obra, 

alguma coisa assim, mas eu acho ainda muito pouco. A iniciativa privada, mas talvez 

eu acho que é mais pelo perfil da cidade, que o perfil da cidade, a Nuclebras, a 
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Petrobrás, não tem as sedes aqui (Representante da administração pública da cultura 

do município de Niterói). 

 

É, eu acho que tem sido pouco, sabe, a participação do empresariado, da iniciativa 

privada, acho que isso talvez seja uma coisa, inclusive a própria secretária tem 

colocado muito a preocupação com isso, de envolver o empresariado, a iniciativa 

privada na discussão da cultura no estado, mas eu acho que isso tem que avançar mais 

(Representante do Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 
 

é lamentável o grau de incompreensão do setor privado no Brasil e só apóiam projetos 

culturais com renúncia fiscal que aí é fácil, né, não...não...não há são mínimos os 

casos dos empresários que tiram dinheiro do bolso pra investir nos bens culturais, 

então o desafio nosso é fazer com que a empresa privada realmente participe, como 

ela realmente participe do projeto? (Representante da administração pública da cultura 

do município de Nova Iguaçu). 

 

gente nunca conseguiu nenhum tipo de apoio toda vez que a gente vai lá é tratado 

como, com desdém, como pedinte, como alguém que quer dar bem quer ganhar uma 

grana em cima do empresário (Representante do Pontão de Cultura ComCausa). 

eu tenho, assim, um grau de dificuldade imenso porque eu tenho as leis aprovadas de 

isenção, mas você não consegue sensibilizar empresas a investir em cidades de 

pequeno porte, onde o mercado não lhe favorece diretamente e as empresas oficiais 

que também poderiam investir, elas te...tipo assim, elas canalizam o investimento 

delas, [...] nós temos leis de incentivo aprovadas que vão...o tempo vai éé inspirar 

agora esse ano e nós não conseguimos, temos...conseguindo contato, vai na empresa, 

fecha contato, mas você não consegue sensibilizar um grande empresário, uma grande 

empresa a investir numa cidade que tem o porte de Engenheiro Paulo de Frontin, por 

ter um mercado...num...não tem retorno, né, mercadológico (Representante da 

administração pública da cultura do município de Engenheiro Paulo de Frontin). 

 

Existe uma falácia entre os patrocinadores que não patrocinam ele dizem se eu 

patrocinar eu vou ficar mais vulnerável a fiscalização entendeu. Agente sabe que isso 

não é verdade mas agente não tem uma comprovação disso entendeu, ele vai ser 

fiscalizado tanto quanto os outros que patrocinam nem mais nem menos tá.[...] Não 

tem muito mais patrocinadores isso com certeza quer dizer o numero de 

patrocinadores não ta aumentando muito significativamente o que ta acontecendo é 

que quem já patrocina ta patrocinando mais, já ta usando cada vez mais eles usaram 

um pouquinho viram que deu certo e foram botando um pouco mais, um pouco mais, 

um pouco mais (Representante do Instituto responsável pelo apoio na elaboração do 

Plano Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Além disso, parece haver certo receio por parte da iniciativa privada em participar dos 

mecanismos de incentivo fiscal, tendo em vista que estariam  mais vulneráveis ao controle do 

Estado. Mesmo assim, parece que esse cenário vem mudando. Outro ponto é que parcerias 

entre diversas organizações tem acontecido no intuito de oferecer alternativas de capacitação 

para o setor, principalmente no que tange a prestação de contas. 

Com a PUC, com o Sebrae (pausa), com a JUCERJ, que é a Junta Comercial do Rio 

de Janeiro, que é muito legal, porque a gente tá pensando, assim, meio que, pra se 

desenvolver [parcerias] (Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 
Fora disso, dentro do convênio, o Sebrae vai, é, também a partir de outubro, terá no 

Calouste um escritório aberto, no Calouste, para o jovem produtor, ou jovem artista 

que queira saber como ele formata um projeto, de novo, ele tá lá na formação. Como é 
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que formata? Como é que eu presto contas, desse meu projeto? Como é que eu me 

inscrevo num edital? Que editais existem? Como é que eu descubro onde é que estão 

os editais? Então, vai ter lá o escritório, aberto pra atender essa comunidade 

(Representante da administração pública da cultura do município do Rio de Janeiro). 

 
Então ainda há uma burocracia muito forte, por um outro lado eu sou favorável em 

parte a essa burocracia porque da mais transparência [...] Tudo que nós temos hoje são 

recursos públicos (Representante do Pontão de Cultura ComCausa). 

 

Por fim, mesmo com a intensificação das relações estabelecidas no campo, a política 

de eventos ainda predomina, levando muitas vezes a resultados muito distantes do que se 

espera de uma nova dinâmica entre entes públicos, privados e da sociedade civil. 

tem uma situação no município que a gente chama de festa do rodeio que é feito no 

nosso parque de eventos, não tínhamos recursos pra fazer, o que que nós fizemos? Aí 

teve a parceria, aí o prefeito, o ministério de turismo ch...éé turismo, Estado, 

Secretaria de Estado, nos ajudou o governador Cabral nos ajudou e, por último a 

Light, a Light tem sido uma parceira  nossa aqui, nós tivemos a corrida do trabalhador, 

aí quem veio foi a Caixa Econômica, que aí eles fazem muito esse tipo de ação, então, 

mas aí já não...a festa do rodeio é cultura, mas o trabalhador já foi a parte de esporte, a 

gente teve a corrida do trabalhador, foi muito bonito até, mas foi o quê? Foi 

interferências políticas, pra poder a coisa acontecer, senão, nós não teríamos nenhum 

tipo de ação, nós não tínhamos orçamento pra isso, mas a festa do rodeio ficou muito 

bom, mas a maior parceira, o ministério do turismo, Estado e ooo...a Light, o nosso 

parceiro (Representante da administração pública da cultura do município de São João 

de Meriti). 

 

 Em resumo, as relações entre Estado, mercado e sociedade estabelecidas no campo 

podem ser consideradas frágeis, quando não são formalizadas ou são vulneráveis a mudanças 

políticas, envolvendo em geral atores da sociedade civil. Elas podem ainda ser 

descontinuadas, quando as relações dependem de recursos e estes não são constantes ou são 

circunstanciais, quando há situações novas no campo ou há recursos disponíveis para 

determinado projeto temporário. E, por fim, elas podem ser consideradas fortes quando há 

formalização ou envolvem atores que historicamente se relacionam. Em geral estas últimas 

envolvem entes públicos e universidades ou institutos de pesquisa, ou entes públicos e entes 

privados. 

No que diz respeito ao contexto do campo, cabe ressaltar que algumas questões são 

centrais para a compreensão de sua dinâmica. Primeiramente, há demandas compartilhadas 

entre os 92 municípios do estado, mesmo estes apresentando grandes diferenças políticas, 

sociais, econômicas e de infraestrutura. Nesse sentido, duas questões são centrais para 

compreender o campo: a pouca valorização dada à área da cultura pelo poder público e a 

concentração de recursos e equipamentos culturais no município do Rio de Janeiro. Essas 



 185 

questões tornam as diferenças regionais pequenas diante de um discurso homogêneo sobre as 

demandas para a área cultural.  

No que tange o aspecto demográfico, é preciso destacar que as diferenças regionais 

embora sejam representativas, não refletem diretamente no grau de evolução da área cultura, 

tendo em vista a precariedade do setor em quase todos os municípios. Mesmo o Rio de 

Janeiro, capital do estado, onde ficam concentrados os equipamentos culturais estaduais, na 

possuem uma política cultural claramente definida sem seu sistema municipal de cultura 

consolidado. 

você vê hoje nós temos um...umaa...uma referência que o Rio de Janeiro, não é metade 

não, setenta por cento dos teatros está naquela região, a nível de Estado do Rio de 

Janeiro, quer dizer, é uma desproporção muito desigual, não é isso (Representante da 

administração pública da cultura do município de São João de Meriti). 

 

Quando eu fui pro interior do estado, eu fui conhecer um outro lado do Rio, com 

alguns lugares, muito lugares, com as mesmas carências, que eu tinha observado no 

Norte do país. [...] e aquela imagem que o resto do país fica de que todo dinheiro tá no 

Sudeste, todo dinheiro fica em Rio-São Paulo, é verdade sim, o maior volume de 

recurso, [...] ok, mais o quanto está desse recurso concentrado, é, e na, e centralizado, 

né, na capital e regiões e zonas e tal, e que o interior tava abandonado de diálogos, de 

ações, de políticas públicas, é... de recursos, uma fragilidade enorme administrativa, 

política, e... tanto no campo local, mesmo, né, em suas prefeituras, e isso se 

configurando na inexistência de um órgão específico para a cultura, seja a cultura é 

colocada como um departamento de uma outra secretaria, educação, e aí normalmente 

quando ela tá com a educação ela tá, é... ela tá em segundo plano, porque a educação 

tem uma demanda enorme [...] e que realmente tomam bastante do gestor e a cultura 

misturada, secretaria de esporte, lazer, cultura e turismo, e desenvolvimento 

econômico, enfim, e normalmente, ã... com a ausência de um recurso definido, de um 

órgão definido, de um conselho de cultura que dialogasse com a população, que 

criasse um mínimo paritário e tal, nem com o conselho existindo quanto menos 

paritário, fundo de cultura pior ainda e ausência de recursos... [...] na ausência de 

dados sobre a cultura (Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de 

Janeiro). 

 

a gente reclamou muito (inaudível) ao Estado, nós falamos me desculpe, mas o Estado 

olha muito pro próprio umbigo, só no Rio de Janeiro, né, e as coisas estão muito ali 

naquela área, né, da região metropolitana, interior é interior, até porque o interior tem 

uma cultura que é muito específica, é muito dele, né, não daria pra você implantar 

aqui aquelas coisas que tão estipulando lá na outra região, podia até tentar, né 

(Representante da administração pública da cultura do município de Campos dos 

Goytacazes). 

 

Quanto à questão política, os depoimentos indicam que a concentração de 

investimentos  na cidade do Rio de Janeiro, que possui o maior número de eleitores do estado, 

pode ser resultado da maior visibilidade política da capital. 

No Rio tudo que você faz no Rio repercute demais. Mas isso é um problema até 

político, eu acho que o estado do interior do estado do Rio ele é muito abandonado. O 

norte então do estado é uma calamidade. Não to falando agora do governo atual, to 

falando de décadas de abandono (Representante da administração pública da cultura 

do município de Niterói). 
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ta no meio do processo eleitoral ai confunde carro de som da Com Causa, carro de 

som do candidato, o jornal da Com Causa com panfleto e isso ta atrapalhando muito a 

nossa convocação pro Pro Jovem (Representante do Pontão de Cultura ComCausa). 

 

Já com relação ao aspecto econômico a área cultural possui poucos recursos em função 

de não ser prioridades nas regiões.  Além disso, a questão do acesso por parte da população 

também é um problema, tendo em vista que as poucas alternativas das cidades são, em geral, 

pagas. Evidentemente, que a área de economia da cultural recebe maior atenção por parte de 

outras secretarias do estado, especialmente na cidade do Rio de Janeiro. 

Apesar de que a gente não tem muitas atividades aqui ainda a gente ta conquistando 

isso daí porque pra trabalhar cultura no Município do interior você tem que convencer 

o gestor, no caso o gestor  maior que é o prefeito, de ta efetuando as atividades que 

gente tem aqui pra valorizar mais e não deixar morrer a nossa cultura no interior né. É 

uma verdadeira guerra com muito pouco recurso NE (Representante da administração 

pública da cultura de Macuco) 

 

Tem tanta gente fazendo cultura por ai que que não aparece e ai essas pessoas vão 

desanimando porque já não tem grana, não tem sequer reconhecimento [...]a gente 

conseguiu uma série de apoios, não consegui recurso mas consegui apoio [...] Então 

assim  a gente vai criando as situações pra poder se manter porque é assim só o ponto 

de cultura ele não viabiliza o necessário para pra gente conseguir operar até porque o 

recurso é pouco (Representante do Pontão de Cultura ComCausa). 

 

Já no que diz respeito à dimensão administrativa, os problemas na prestação de contas 

são uma constante tanto para as organizações públicas como  para as organizações do terceiro 

setor contempladas com recursos públicos ou privados. Além disso, segundo os depoimentos 

é possível verificar  a carência de profissionais qualificados na área cultural. Tal aspecto é 

somado a uma tensão presente nas falas dos entrevistados entre a lógica dos gestores e dos 

artistas. Parece haver dificuldades em se definir o perfil adequado para os trabalhadores da 

cultura: 

E ai to tentando, entrei com o projeto Mais Cinema, na secretaria de estado, gostaram 

muito do projeto passou em todas as estâncias mas porque em ultima hora o 

Município teve um problema de certidão negativa nós perdemos esse projeto 

(Representante da administração pública da cultura do município de Arraial do Cabo). 

 

o próprio mercado tem dificuldade de entender esse profissional que pensa a cultura, e 

produz a cultura e realiza a cultura. Né? Então, assim, isso é um profissional só 

(Representante da administração pública da cultura do município do Rio de Janeiro). 

 

Então, depois não é só inserir um projeto na Lei, é administrar, você tá administrando 

verba pública, como é que se, como é que isso se dá? Como é que você presta contas? 

O problema é que nós temos hoje, nós que eu digo, não é nós, na Secretaria Municipal 

que nós temos esse problema, mas, é, a, a sociedade, a, de uma maneira geral, né, 

quem mexe com cultura (Representante da administração pública da cultura do 

município do Rio de Janeiro). 

 

mas aqui em Niterói, a gestão da cultura, né, os gestores são todos artistas, eu acho 

que isso já é um avanço, né, pra classe, acho que isso é uma coisa bacana 

(Representante da administração pública da cultura do município de Niterói). 
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Bom, minha experiência na área pública é recentíssima... Na verdade se resume à 

minha experiência como Secretária de Cultura. É... Minha experiência com cultura, 

não, essa já é... bastante longa[...]quando eu participava de um grupo de teatro, 

acabava sendo aquela que ia buscar o dinheiro (risos) pra fazer, é, o grupo acontecer 

[...] Depois, quando eu me tornei bailarina, rapidamente eu já tava cuidando da 

administração (risos) da companhia, (risos) e não sendo só bailarina, é... E por causa 

disso, eu acabei virando dona de uma empresa de cinema, que, era uma empresa de 

exibição alternativa, de distribuição de filmes alternativos, e realização de eventos, 

que é o Estação[...]Então a minha vida profissional foi isso, eu trabalhei vinte e tantos 

anos é... no Estação, fazendo diversas coisas: lançando filme, exibindo, administrando 

empresa, abrindo sala de cinema, procurando patrocínio, trabalhando com todos os 

outros movimentos, fazendo muita política cultural do outro lado do balcão, né, 

procurando discutir com, com o Estado, com os governantes, com quem ditava as 

regras, é, o que que era preciso, é... No meio disso pensando muito o Rio de Janeiro, 

né. Enquanto pensava a cultura era, era quase a mesma coisa, era natural que a gente 

pensasse isso (Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Falta técnica, falta gente habilitada, falta pessoas que façam os projetos, para poder 

captar recurso, que também essa história do reembolso tem que ter quem faz o projeto, 

quem acompanha, quem olha, não adianta fazer o projeto e mandar para lá que não vai 

acontecer nada, falta, falta tudo como em toda secretaria de cultura, falta mão de obra 

especializada, falta gente engajada (Representante da administração pública da cultura 

do município de Armação de Búzios). 

 

No que tange o aspecto histórico, é importante destacar que a concentração de 

equipamentos culturais na cidade do Rio de Janeiro é fruto de um processo anterior às 

últimas gestões, principalmente pelo legado deixado em razão do municipal ter sido 

capital do país. Além disso, os depoimentos ressaltam a ausência de registros que 

sobre ações públicas anteriores, num intuito de manter a memória da gestão, tanto no 

estado quanto nos municípios. Além disso, a área da cultura carece de mapeamentos 

sobre as manifestações e organizações culturais existentes nas regiões. Os relatos 

abaixo apontam essas questões:  

A gente era capital do país. A gente não pode, entendeu, assim, é, a gente não pode ser 

tratada, a gente não pode ser olhada, não pode ser vista como uma cidade qualquer. 

Uma cidade, isso em qualquer lugar do mundo, uma cidade que foi capital do seu país, 

ela não, é a nossa história, entendeu? Então, assim, falam: ah, não é mais a capital 

cultural do país, larah... Eu não to discutindo se é ou se não é, a capital cultural do 

país. Mas nós fomos capital do país, e esse legado é nosso, com todo o ônus e bônus 

que isso possa nos trazer (Representante da administração pública da cultura do 

município do Rio de Janeiro). 

  

Quando eu fui convidado pela prefeita Rosinha Garotinho para ser secretário de 

cultura do município, estavam na minha mente, exatamente, fazer o quê? Buscar 

antigas referências perdidas pelo tempo e...constatar em governos anteriores...que eles 

tinham feito exatamente o quê? Eles não tinham dado a mínima importância a questão 

da cultura do município, e aí eu até cito um exemplo, que algumas pessoas até não 

gostam a cultura está sofrendo de idosidade, é uma cultura em que os produtores tem 

mais de cinquenta anos de idade, isso por quê? Porque não houve uma renovação em 

anos anteriores, né, depois de dez anos existindo a cultura a partir das escolas, que que 

acontece? Né? Você perde uma geração inteira, na chegada eu e meu companheiro, 

Sérgio Avarenga, fizemos o quê? Começamos a trabalhar essa recuperação e, fazendo 

um inventário (Representante da administração pública da cultura do município de 

Campos dos Goytacazes). 
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seja porque a gestão não deixa nada, nenhum registro, a Adriana Rattes reclama disso, 

que quando assumiu não encontrou nenhum registro, nada das gestões passadas, seja 

porque o gestor levou e não deixou, seja porque esse entrou e também jogou fora 

porque também não quis dar continuidade (Representante do Ministério da Cultura no 

estado do Rio de Janeiro). 

 

Quanto à questão simbólica, é possível destacar o pouco valor atribuído à 

cultura em todas as regiões. A área é, na maior parte das vezes, considerada como 

supérflua ou secundária tanto para gestores quanto para parte da população. Isso é 

agravado pelo fato de que os recentes reconhecimento da importância da área cultural 

parecem estar ligados à resolução de problemas sociais. 

Outro ponto importante diz respeito à hierarquização das manifestações 

culturais e às diferenças entre cultura popular e  cultura de elite. Vários atores do 

campo apontam que enquanto a cidade do Rio de Janeiro é  conhecida como capital 

cultural, determinadas regiões são estigmatizadas como áreas marginalizadas e ―sem 

cultura‖, reforçando ainda mais desigualdades existentes: 

 

a questão de cultura pra gente é coisa menos, menos problemática, a gente tem 

questões bem mais problemáticas, porque a gente não trabalha só na área de cultura 

mas com direitos humanos (Representante do Pontão de Cultura ComCausa). 

 

E há de considerar que nenhum governo, quando eu digo nenhum governo é nenhum 

mesmo, prioriza a cultura, então a cultura não é prioridade de nenhum governo, se 

fosse começaria que cada município teria a sua secretaria de cultura (Representante da 

administração pública da cultura do município de Armação de Búzios). 

 

Infelizmente em Município pequeno eles não dão muito valor a cultura (Representante 

da administração pública da cultura de Macuco). 

 

tenho certeza  que essa exposição da Faiga poderia tar no Teatro Municipal, na casa 

França Brasil, que seria um grande sucesso, mas aqui em Nilópolis ela não é noticiada 

Agora que se existe qualquer crime ou assalto no mesmo momento, em trinta minutos 

tem em todas as é...emissoras de televisão, de rádio, jornais e eles vem com uma 

velocidade muito grande [...]E ai esses jornalistas de uma maneira cruel e até 

criminosa eles denigrem a nossa imagem a cara desses artistas a auto estima de uma 

região, e ai é criminosos o que fazem massacrando totalmente a população que fica 

estigmatizada e  rotulada que é isso, vocês não servem, só servem pra falar o quanto 

vocês são ruins, e fazem coisas ruins, e que não prestam, e quanto crime tem ai, 

quanta coisa ruim é vista ai. E esse movimento de tentar reverter é muito difícil 

(Representante da administração pública da cultura de Nilópolis).  

 

O Rio de Janeiro é uma cidade cujo, é, assim, cujo, a cultura, o papel da cultura no Rio 

tem, é muito preponderante, né.  A gente pode, eu acredito muito nisso, talvez seja por 

isso até que eu pense, aí, por ser secretária de cultura, a gente pode pensar o Rio como 

tendo assim, um dos principais ativos sendo a cultura, né? São Paulo você pode pensar 

na indústria, é... O Rio de Janeiro é história, política, é... Cultura (Secretária Estadual 

de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Na área da cultura, projetos que estejam...nós não temos um edital do ponto de cultura, 

o ponto de cultura que nós temos em São João é da Casa da Cultura que não é da 
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Secretaria é uma ONG, entendeu? Então se você falar assim, hoje a Secretaria tem 

algum projeto, seja em parceria com o governo federal ou estadual? Não, nós não 

temos, o que nós temos é o nosso complexo cultural com atividades, que fica lá no 

centro de São João, são atividades para população, aonde a cada seis meses abre 

inscrições para escola de música (Representante da administração pública da cultura 

do município de São João de Meriti). 

  

 Um aspecto interessante é que no estado, o ―velho‖ e o ―novo‖ convivem na área 

cultural. Manifestações tradicionais, mesmo correndo o risco de desaparecer pela falta de 

recursos, são destacadas como  importantes nos depoimentos da mesma forma que  novos 

grupos culturais, com diferentes linguagem, surgem como alternativas no campo: 

  

você tem dois universos né, grupos novos, experimentais, e tal, com novas linguagens 

que tão surgindo (Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de 

Janeiro). 

 

tem que ter pra aqueles grupos antigos, lá das comunidades tradicionais [...] E são 

manifestações que estão desaparecendo por falta de apoio, continuidade e tal 

(Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

Já no que tange o aspectos institucional, é freqüente o relato de políticas públicas 

inexistente ou descontinuadas. Além disso, a maioria dos órgãos municipais não é exclusivo 

para a área cultural, sendo comum a dependência de parcerias para as atividades nos 

municípios: 

nós nunca tivemos um concurso publico pra esta secretaria, o que é muito ruim somos 

todos cargos comissionados, temos quatro cinco funcionários aqui, a cada mudança de 

gestão, a cada mudança de governo é um problema porque corre o risco de chegar e 

tirar uma equipe inteira, ta bom substitui pessoas e pessoas são substituíveis e a 

política? Se você não tem o mínimo de política publica a cada governo é um novo 

recomeço que é o mal deste país, não é so na nossa cidade é um mal do país o que 

deve-se mudar (Representante da administração pública da cultura de Duque de 

Caxias) . 

 

porque nos encontramos toda a máquina destruída, quer dizer isso é uma constante dos 

municípios quando o prefeito sai destrói e outro que entra tem que reconstruir tudo 

(Representante da administração pública da cultura do município de Armação de 

Búzios). 

Olha a cultura eu acho que é fundamental essa conquista de se já te criado  a secretaria 

de cultura agente as vezes chega nos outros municípios não existe .. é departamento 

(Representante da administração pública da cultura de Macuco). 

 

a Casa da Cultura que muita gente até pensa não é...não éé da Secretaria de Cultura, 

não, ela é um órgão independente e...mas que a gente ajuda na medida do possível 

com as parcerias (Representante A da administração pública da cultura do município 

de Mendes). 

 

assim, te confesso, porque eu antes de ser secretário, eu era artista de teatro, então eu 

entrei no núcleo de teatro há vinte e três anos na cidade, então eu venho de um 

trabalho e labuta pra que se oficialize essas questões culturais, então eu não quero 

fazer só por fazer, tá entendendo? (Representante da administração pública da cultura 

do município de Engenheiro Paulo de Frontin). 
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Pra mim isso é a base de toda a nossa política, porque, é, é muito bom ter criado o 

Programa Cultura Viva,  os Pontos de Cultura, [...] um ponto de cultura faz uma 

mudança brutal no município, não é tão revolucionário assim, mas tem uma ação 

efetiva, [...] No meu entendimento, o Sistema, ele vem dar essa base, porque ele vai 

estabelecer uma institucionalidade que a cultura não tem (Representante do Ministério 

da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

Além disso, quando observadas as condições  gerais do campo da cultura no estado do 

Rio de Janeiro, vários são os problemas. Embora, de acordo om relatórios do TCE (2009) a 

atividades que relacionam cultura e desenvolvimento sejam prioritárias no estado, segundo 

dadosdo IBGE (2007), nenhum município no Rio de Janeiro tem como objetivo principal de 

sua política cultural integrar a cultura ao desenvolvimento local.  

Outro ponto preocupante, de acordo com dados do IBGE (2007),  é que, dentre os 92 

municípios do estado, 16 não possuem uma política cultural e apenas:  

 13 municípios possuem secretaria municipal exclusiva para a área da cultura; 

 29 municípios com adesão ao Sistema Nacional de Cultura; 

 36 municípios possuem ciência do Plano Nacional de Cultura; 

 8 municípios possuem legislação municipal de fomento à cultura; 

 35 municípios possuem Conselho Municipal de Cultura; 

 9 municípios possuem Fundo Municipal de Cultura; 

 38 municípios possuem cinemas; 

 39 municípios possuem museus; 

 54 municípios possuem teatro; 

 

Além disso, os poucos recursos estaduais são, comprovadamente, concentrados na 

cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, as despesas com 

a função cultura no Estado do Rio de Janeiro ficaram abaixo de 1% das receitas correntes 

líquidas em 2007 (CNM, 2009). Além disso, 68, 41% dos valores foram destinados à difusão 

cultural e 45% dos gestos estão concentrados em gastos no município do Rio de Janeiro.  

É importante ressaltar que o estado do Rio de Janeiro é divido em regiões, conforme a 

figura 6. Verifica-se no mapa grandes distância entre os municípios do interior e a capital: 
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Figura 5: Mapa político-administrativo do estado do Rio de Janeiro 

 
Fonte: CEPERJ ( 2010) 

 

 Verifica-se ainda que as diferenças populacionais e de renda não implicam em 

melhores cenários na área cultural, mesmo nas regiões favorecidas pelos royalties do petróleo. 

O s quadros apresentados a seguir ilustram essas questões. A seguir serão apresentadas 

caracterizações para todas as regiões do estado, sendo apresentados dados gerais dos 

municípios bem como a descrição básica da situação cultural regional. 

 Primeiramente os dados da região das Baixadas Litorâneas indicam certas 

discrepâncias entre os índices de desenvolvimento, confirme o quadro 20. 

 

Quadro 18: Dados Básicos dos Municípios da Região das Baixadas Litorâneas do RJ 

Região 

Município 
Área - 

Km²  ¹ 

População 

2008 ¹ 

PIB per 

capita 

2006 R$¹ 

Famílias 

Pobres 

2006 ¹ 

IDH 

Municipal ³ 
IFDM² 

Baixadas 

Litorânea 

ARARUAMA 634 107.285 8.014 6.899 0,756 0,6835 

ARMAÇÃO DE 

BÚZIOS 69 27.701 49.539 1.679 0,791 0,7094 

ARRAIAL DO 

CABO 152 26.636 10.104 1.324 0,790 0,6178 

CABO FRIO 401 180.635 39.024 10.165 0,792 0,7199 

CACHOEIRAS DE 

MACACU 956 56.529 11.256 3.813 0,752 0,6272 

CASIMIRO DE 

ABREU 461 29.811 53.731 1.483 0,781 0,7153 
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IGUABA GRANDE 54 22.199 7.320 1.113 0,796 0,6735 

MARICÁ 362 119.231 7.324 6.597 0,786 0,6927 

RIO BONITO 462 54.596 13.532 3.065 0,772 0,7828 

RIO DAS OSTRAS 231 91.085 117.532 4.397 0,775 0,8056 

SÃO PEDRO DA 

ALDEIA 340 82.951 7.198 5.006 0,780 0,7136 

SAQUAREMA 355 67.853 9.185 4.506 0,762 0,7303 

SILVA JARDIM 938 22.158 6.022 1.938 0,731 0,5835 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de ¹IPEA (2010), ²FIRJAN (2010) e ³PNUD (2010) 

 

 Já quanto às características da área cultural na região,  as Baixadas Litorâneas carecem 

de equipamentos e capacitação cultural, bem como as ações públicas ali implementadas são 

em geral, voltadas para eventos. Essas e outras questões são apresentadas na descrição 

detalhada do quadro 21.  

 

Quadro 19: Características da área cultural na região das Baixadas Litorâneas 
Item Descrição 

Vocações e 

Identidades 

Culturais 

Apesar do pouco apoio por parte do poder público, as manifestações de cultura popular na 

região ainda têm um significado especial para a população local; importância das Festas 

Religiosas. Para sobreviverem, entretanto, muitas destas tradicionais festas vem sendo 

descaracterizadas. Segmento de maior representatividade nos encontros das Baixadas 

Litorâneas, o artesanato da região é rico e diverso. A falta de espaços adequados para 

exposição e a ausência de recursos para fomento. O teatro se destacou por sua 

representatividade nos encontros municipais e pelos relatos dos trabalhos desenvolvidos na 

região. Não há um a preocupação de preservação da paisagem natural, como as salinas e 

os moinhos, ligados à identidade cultural dos municípios da Região dos Lagos. São 

grandes as dificuldades para aqueles que procuram preservar o patrimônio material e as 

paisagens ambientais. A literatura tem sua importância na história da região, música na 

região é diversificada e presente na cultura popular, como nos grupos de Folias de Reis e 

Capoeira, nas tradicionais bandas sinfônicas, em bandas de música popular e nos grupos de 

carnaval existentes. A falta de espaço para apresentações, a pouca valorização do músico 

local nos grandes eventos Pode-se afirmar que a atividade cultural é demasiadamente 

dependente dos recursos públicos, sejam estes municipais, estaduais ou federais, obtidos, 

especialmente, por meio dos editais e leis de incentivo. A busca de recursos fora da esfera 

municipal esbarra na baixa capacitação dos gestores locais e na falta de interesse de 

grandes empresas em projetos de fomento. Apesar da vocação turística de grande parte de 

seus municípios, a economia da cultura na região ainda não oferece grandes perspectivas 

para empreendimentos privados na área da cultura. A defesa da cultura tradicional da 

região é o objetivo de algumas entidades da sociedade civil. As Igrejas, em alguns 

municípios, desempenham papel importante no apoio às artes. O trabalho realizado pelos 

alunos e professores do curso de Produção Cultural da UFF. 

Configuração 

Regional 

A composição atual das Baixadas Litorâneas foi reiteradamente criticada pela grande 

maioria dos presentes aos encontros da região. Ao se propor uma discussão sobre a questão 

da identidade cultural regional, a atual configuração deve ser repensada, levando-se em 

conta fatos históricos, características geográficas e a tendência de aglutinação de alguns 

municípios em torno de interesses comuns relacionados à cultura. A importância de Cabo 

Frio para a região. As características geográficas da Região dos Lagos tiveram um 

importante papel na ocupação territorial,no desenvolvimento econômico e na consolidação 

dos costumes e da cultura da região. E a importância da Região dos Lagos se manifesta 

também nas características marcantes de identidade cultural presentes na cultura da pesca, 

na culinária, na cultura do sal e, segundo alguns dos presentes, até no linguajar e nas 

expressões idiomáticas locais. Esses municípios da Região dos Lagos também sofreram, e 

ainda sofrem, os efeitos do crescimento do turismo, por vezes considerado predatório e 

com forte impacto ambiental. A questão ambiental foi também apontada como estratégica 

para o desenvolvimento da região, e apontada como possível critério para se repensar a 

configuração regional das Baixadas Litorâneas.  



 193 

Integração 

Cultural 

Inexistência de planejamento baseado numa agenda cultural comum que integre todos os 

municípios da região, ou parte significativa destes. Iniciativas da sociedade civil 

envolvendo mais de um município. Algumas são levadas a cabo pelos agentes culturais da 

região, sem muitos recursos e com pouco apoio do Poder Público. 

Gestão e 

Institucionalidade 

Cobranças de maior eficiência e efetividade do órgão gestor, de recursos para o fomento à 

cultura local e de espaço para a participação da sociedade civil foram recorrentes em quase 

todas os encontros. Institucionalizar a gestão da cultura, dando a ela o arcabouço legal. São 

inúmeros os modelos de gestão existentes na região. Convivem gestões com orçamento 

próprio e autonomia, em minoria, com outros que estão em pastas compartilhadas ou 

consideradas subordinadas a outras secretarias.  

Capacitação 

de Gestores 

Públicos e 

Privados 

a capacitação dos gestores públicos e privados foi considerada como prioritária no contexto 

de implementação de políticas públicas de longo prazo. A reduzida capacitação, segundo 

repetidos relatos, se reflete, principalmente, na limitada captação de recursos adicionais, 

Equipamentos 

Culturais 

As ações de fomento e de produção, em segmentos como teatro, música, audiovisual, 

dança e artes plásticas, por exemplo, ficam geralmente limitadas pela falta de espaços para 

a formação artística, de platéia e para a exibição da produção regional. Além disso, 

convivem a falta de espaços com a ociosidade dos espaços existentes. A falta de 

equipamentos adequados impossibilita a própria evolução artística. Os artistas assim que 

atingem um patamar melhor buscam espaço fora da cidade para mostrar sua arte, com 

prejuízo para a cena cultural local. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Relatório SEC (2010) 

 

 

 Já quanto aos dados básicos da região de Centro-Sul, presentes no quadro 22, verifica-

se que um alto PIB não se traduz diretamente na redução de pobreza na região.  

 

Quadro 20: Dados Básicos dos Municípios da Região Centro-Sul do RJ 

Região 

Município 
Área  - 

Km²  ¹ 

População 

2008 ¹ 

PIB per 

capita 

2006 R$¹ 

Famílias 

Pobres 

2006 ¹ 

IDH 

Municipal ³ 
IFDM² 

Centro-Sul  

AREAL 111 11.797 10.800 642 0,766 0,6831 

COMENDADOR 

LEVY GASPARIAN 107 8.760 13.061 476 0,753 0,6879 

ENGENHEIRO 

PAULO DE 

FRONTIN 139 13.127 7.786 725 0,753 0,6779 

MENDES 77 17.839 6.609 923 0,775 0,6348 

MIGUEL PEREIRA 287 25.704 7.930 1.460 0,777 0,6759 

PARAÍBA DO SUL 581 41.315 8.227 2.051 0,770 0,6535 

PATY DO 

ALFERES 319 26.099 6.190 1.830 0,718 0,6350 

SAPUCAIA 540 17.352 10.003 1.002 0,742 0,6129 

TRÊS RIOS 325 75.754 11.660 3.723 0,782 0,6639 

VASSOURAS 552 34.024 7.930 1.861 0,781 0,7059 

Fonte: Elaborado pela autora  a partir de ¹IPEA (2010), ²FIRJAN (2010) e ³PNUD (2010) 
 

Quanto à características da área cultural na região Centro-Sul,  a carência de recursos 

em conjunto com as deficiências de capacitação também são características marcantes, 

conforme o detalhamento apresentado no quadro 23. 

  

Quadro 21: Características da área cultural na região Centro-Sul 
Item Descrição 

Vocações e constatou-se a existência de um ambiente diversificado, com manifestações tradicionais 
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Identidades 

Culturais 

ligadas à Cultura Popular, característica especialmente marcante das zonas rurais. Ficou 

evidente, entretanto, que parte significativa das expressões ligadas à Cultura Popular corre 

risco de desaparecimento, o que tem começado a mobilizar a sociedade civil e o Poder 

Público em torno de possíveis soluções. Das manifestações ligadas à Cultura Popular, as 

Folias de Reis, apesar das dificuldades enfrentadas, ainda se destacam pela presença em 

grande parte dos municípios da região. Possui um levantamento recente de suas principais 

expressões de Cultura Popular. Admitem a inexistência de instrumentos de apoio à Cultura 

Popular tradicional da região. Destaque para as Artes Cênicas e a Música. Eventos 

consolidados no calendário regional são mais um indício da vitalidade musical do Centro-

Sul. Há que se destacar outros aspectos importantes do ambiente cultural da região. A 

proximidade com Minas Gerais, por exemplo, foi determinante para a formação do 

ambiente cultural de alguns dos municípios da região Centro-Sul. As atividades culturais 

são muito dependentes dos investimentos públicos no setor. Os parcos recursos municipais 

para a cultura, a falta de acesso dos agentes culturais locais aos programas nas outras 

esferas e o desinteresse da iniciativa privada em investir em cultura na região contribuem 

para um cenário de quase estagnação, onde se destacam alguns poucos eventos culturais 

sazonais.  

Configuração 

Regional 

A configuração da divisão geopolítica administrativa do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, modificada pela adesão do município de Rio das Flores, conforme proposta 

apresentada pela delegação deste município na II Conferência Estadual de Cultura em 

dezembro de 2009 e aprovada pela plenária da mesma. Outra iniciativa que aglutina 

municípios em torno de seus interesses comuns, esta voltada para o turismo. Os 11 

municípios não se reconhecem como parte de uma mesma região e se identificam com 

municípios de outras duas regiões. Nesta composição, a região Centro-Sul deixaria de 

existir e seus municípios integrariam duas regiões vizinhas: Médio Paraíba e Serrana, 

regiões que, por sua vez, se subdividiriam. Para se redefinir a composição da região 

Centro-Sul falta ainda aprofundar questões importantes, algumas de natureza histórica 

eoutras relacionadas aos interesses das gestões públicas e privadas ligadas direta e 

indiretamente à cultura. 

Integração 

Cultural 

O cenário da região Centro-Sul é similar ao de outras regiões, quando se pensa em 

integração. Além de um movimento, ainda em estágio embrionário, em direção à formação 

de um consórcio reunindo menos da metade dos municípios hoje integrantes da região, não 

há notícia de nenhum esforço que busque formular e executar ações baseadas em 

uma agente cultural comum na região. Uma análise inicial dos resultados acima aponta 

para o fato de que 50% dos gestores ainda entendem que eventos e circulação de produção 

cultural são, a melhor forma de se promover a integração. A falta de ações no âmbito da 

administração pública contrasta com 

ações pontuais da sociedade civil. 

Gestão e 

Institucionalidade 

Falta de autonomia administrativa, recursos e funcionários em número e qualificação 

necessários para uma gestão eficiente limitam a ação do Poder Público no âmbito da 

cultura na região. Espaço físico adequado. Outro desafio diz respeito à criação, efetivação 

e eficiência dos Conselhos Municipais de Cultura. A falta de equipe de funcionários em 

número e com a qualificação necessária foi também tema recorrente. Enfrenta problemas 

orçamentários. Pastas conjugadas com as de Educação e Turismo determinam, na maioria 

das vezes, que as ações ligadas à cultura sejam orientadas pelas rubricas existentes nas 

duas áreas, como,por exemplo, a promoção de eventos. A limitação de recursos 

orçamentários levou a gestão a buscar novos mecanismos de financiamentos. Dos eventos 

realizados, revelou que50% do dinheiro provém da iniciativa privada. Fez também cerca 

de 70 solicitações, via ofícios de projetos diversos para a cultura e turismo, de emendas 

parlamentares encaminhadas aos deputados federais no Congresso Nacional. Envolvimento 

do legislativo local em todo esse processo. 

Capacitação 

de Gestores 

Públicos e 

Privados 

agentes culturais e gestores públicos da região Centro-Sul foram taxativos em reafirmar a 

necessidade de investimentos para qualificar a gestão cultural, tanto no âmbito privado 

como no público. Segundo a avaliação dos gestores públicos existe uma clara necessidade 

de contínuo investimento na qualificação e capacitação profissional dos funcionários da 

administração pública. 

Equipamentos 

Culturais 

Quadro de carências, agravado no decorrer dos últimos anos, dependendo do município 

analisado. A solução encontrada nesses casos é utilizar o espaço público e recorrer a 

espaços privados, como os poucos centros culturais existentes, além de clubes e bares, 

enfrentando toda sorte de limitação existente e deixando muitas vezes de se beneficiar de 
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oportunidades de programas e projetos oferecidos pelo estado. A alta soma de recursos 

necessários para reverter este problema foi considerado o grande impeditivo por parte dos 

gestores públicos. 

Fonte: Elaborado pela autora  a partir Relatório SEC (2010) 
 

 Já a região da Costa Verde é a menos do estado, sendo composta por apenas três 

municípios com muitas diferenças econômicas, conforme o quadro 24. 

 

Quadro 22: Dados Básicos dos Municípios da Região da Costa Verde do RJ 

Região 

Município 
Área - 

Km²  ¹ 

População 

2008 ¹ 

PIB per 

capita 

2006 R$¹ 

Famílias 

Pobres 

2006 ¹ 

IDH 

Municipal ³ 
IFDM² 

Costa 

Verde  

ANGRA DOS REIS 800 164.191 24.250 9.796 0,772 0,7979 

MANGARATIBA 352 31.848 11.375 1.896 0,790 0,7359 

PARATI 928 35.182 7.973 2.586 0,777 0,6366 

Fonte: Elaborado pela autora  a partir de ¹IPEA (2010), ²FIRJAN (2010) e ³PNUD (2010) 

 

Já no que tange às características da área cultural na região da Costa Verde, apesar da 

região concentrar algunseventos culturais de relevância nacional, há deficiências de 

equipamentos e de gestores especializados, conforme indica a descrição do quadro 25.  

 

Quadro 23: Características da área cultural na região da Costa Verde 
Item Descrição 

Vocações e 

Identidades 

Culturais 

Importância de se compreender a ocupação da Costa Verde e os legados deixados durante 

esse processo para a cultura local. Estão situados na região, por exemplo, sítios de grande 

significado histórico para o Brasil, como o Centro Histórico de Paraty e as inúmeras igrejas 

de Angra dos Reis, reconhecidos nacional e internacionalmente. A importância do meio 

ambiente para a cultura local, que tem motivado debates em torno do potencial turístico, da 

preservação das paisagens naturais locais e da necessidade de se salvaguardar o equilíbrio 

ecológico e ambiental da região. Os agentes da sociedade civil se encarregaram de levantar 

o tema patrimônio imaterial, em especial sobre as expressões culturais tradicionais da 

Costa Verde, fruto da presença de índios e escravos no território e que deixaram marcas 

nos costumes locais, como na gastronomia, artesanato, música e dança, principalmente. 

Estiveram presentes também produtores culturais que destacaram iniciativas como a FLIP, 

de Paraty, e os festivais de música e teatro de Angra dos Reis, que têm impulsionado a vida 

cultural dos municípios e incrementado a economia da cultura da região. Os três tópicos 

que surgiram mais intensamente na discussão sobre vocações e identidades culturais: 

Turismo Cultural, Patrimônio Material e Paisagem Natural, e Patrimônio Imaterial. 

Configuração 

Regional 

A atual composição das Regiões do estado do Rio de Janeiro foi rediscutida, sob a ótica da 

Cultura e considerada como um fator relevante para o sucesso de políticas públicas de 

cultura na região. A inclusão de Itaguaí na Costa Verde, entretanto, fez despertar ressalvas 

por parte de alguns dos presentes aos encontros de Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty. 

Afirmam que Itaguaí não teria grande identificação histórica, nem geográfica, com os 

outros três municípios da região e, além disso, também não teria, como eles, o turismo 

como vocação. Em contrapartida, muitos dos presentes ao encontro em Itaguaí afirmaram 

que a revitalização da Praia Grande aumentaria a identificação do município com a região 

da Costa Verde. 

Integração 

Cultural 

A ideia de um planejamento integrado de âmbito regional na área da cultura é algo novo 

para os gestores públicos e privados. A prática predominante na região ainda é a da 

realização de projetos e ações isoladas, que atendem aos interesses de uma única gestão 

municipal, com pouca ou nenhuma integração com os demais municípios da região. Pode-

se afirmar que existem poucas iniciativas de articulação também entre os agentes culturais 

da sociedade civil, da mesma forma que não se conhece alguma articulação institucional 

que aglutine os gestores públicos da região em torno da questão da cultura. Tal integração, 
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entretanto, já existe em outras áreas, como a do turismo, através do PRODETUR, onde a 

cultura aparece como elemento de importante valor agregado às ações propostas. 

Gestão e 

Institucionalidade 

É possível observar avanços importantes na questão da gestão e institucionalidade da 

Cultura. Outro avanço a ser destacado é o da participação da sociedade, através dos 

Conselhos Municipais de Cultura, Os avanços logrados até o momento em relação à gestão 

e institucionalidade da cultura na região, entretanto, não foram capazes de resolver alguns 

problemas relacionados à infraestrutura do órgão gestor de cultura do município. 

Inexistência de planejamento de médio e longo prazos na região. 

Capacitação 

de Gestores 

Públicos e 

Privados 

Durante os Encontros Municipais de Cultura da Costa Verde, gestores públicos e agentes 

culturais foram enfáticos ao considerar este tema como prioritário e reconhecem a limitada 

formação dos gestores da cultura, que, salvo raras exceções na Costa Verde, não se 

capacitaram para a gestão na área e enfrentam as consequências deste fato. Por outro lado, 

em função do incremento das atividades culturais, os gestores públicos da Costa Verde 

apontaram novas carências, como a de profissionais qualificados em áreas afins - que no 

passado não eram sequer mencionadas como importantes para a atividade cultural, mas 

que, recentemente, ganharam espaço e, hoje, são consideradas imprescindíveis para o bom 

funcionamento tanto de um órgão público como de uma entidade civil que atue na cultura, 

conforme indicado na resposta à pergunta abaixo, feita aos gestores da região. 

Equipamentos 

Culturais 

Além da inexistência de equipamentos, ou da impossibilidade de uso de muitos dos atuais, 

por motivos de conservação, analisou-se, também, a situação dos equipamentos em uso, já 

que há limitação de recursos para a manutenção destes espaços e para a oferta de 

programação cultural nos mesmos.Por estes motivos, observa-se, paradoxalmente, que em 

alguns municípios a alegada falta de equipamentos convive com a ociosidade dos 

existentes. Em outros, fica evidente a necessidade de espaços adicionais, seja através da 

construção de novos equipamentos ou da recuperação dos desativados. 

Fonte: Elaborado pela autora  a partir de Relatório SEC (2010) 

 

  O perfil do municípios da região do Médio Paraíba também é bem variado,  sendo 

possível identificar vários municípios com um grande número de famílias pobres, conforme 

pode ser visto no quadro 26. 

 

Quadro 24: Dados Básicos dos Municípios da Região do Médio Paraíba do RJ 

Região 

Município 
Área - 

Km²  ¹ 

População 

2008 ¹ 

PIB per 

capita 

2006 R$¹ 

Famílias 

Pobres 

2006 ¹ 

IDH 

Municipal ³ 
IFDM² 

Médio 

Paraíba 

BARRA DO PIRAÍ 578 102.487 9.161 4.932 0,781 0,7151 

BARRA MANSA 547 176.469 13.327 7.232 0,806 0,7458 

ITATIAIA 225 34.595 17.988 1.819 0,800 0,7181 

PINHEIRAL 77 22.129 5.690 1.245 0,796 0,6518 

PIRAÍ 505 25.762 30.960 1.294 0,777 0,8330 

PORTO REAL 51 15.879 119.800 783 0,743 0,8575 

QUATIS 286 12.923 7.283 732 0,791 0,6449 

RESENDE 1.114 127.763 26.137 5.213 0,809 0,8208 

RIO CLARO 841 18.181 5.966 1.145 0,737 0,6774 

RIO DAS FLORES 478 8.686 20.955 459 0,739 0,6915 

VALENÇA 1.305 74.993 7.389 3.805 0,775 0,6628 

VOLTA REDONDA 182 259.811 23.269 8.570 0,815 0,8400 

Fonte: Elaborado pela autora  a partir de ¹IPEA (2010), ²FIRJAN (2010) e ³PNUD (2010) 

 

  Já no que tange ás características da área cultural na região Médio Paraíba, é possível 

verificar um certo dinamismo na articulação da sociedade civil da região, principalmente e 

torno da demanda por recursos e por capacitação, conforme ilustra o quadro 27. 
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Quadro 25:Características da área cultural na região Médio Paraíba  
Item Descrição 

Vocações e 

Identidades 

Culturais 

Potencial da região para se firmar como destino turístico que aposta na cultura como 

diferencial. Expressivo número de representantes de entidades ligadas a diversos 

segmentos da cultura. Tal diversidade chamou a atenção, por mesclar atividades ligadas à 

cultura popular, como o jongo de Pinheiral e a Folia de Reis de Valença, com iniciativas 

relacionadas ao fazer cultural contemporâneo e urbano, como os inúmeros festivais 

existentes na região. São eventos capazes de constituir um calendário regional, gerando 

emprego e renda para os produtores e artistas locais. Reduzida capacitação profissional e a 

pouca valorização da cultura tradicional local distanciam o agente cultural e os artistas da 

região dos mecanismos de fomento e das empresas que financiam tais projetos. 

Configuração 

Regional 

tendência de aglutinação de grupos de municípios de acordo com interesses específicos, 

deflagrando um processo ainda não consolidado de subdivisão da região em microrregiões, 

Integração 

Cultural 

Existência de projetos com características predominantes de ações isoladas, com pouca ou 

nenhuma integração com os demais municípios da região. os gestores priorizam a 

circulação da produção cultural e de eventos como forma de promover a integração entre 

os municípios, dando menos atenção às ações estruturantes de médio e longo prazos, como, 

por exemplo, a capacitação de gestores e a realização de conferências e fóruns regionais. A 

circulação da produção cultural, enfrenta problemas de infraestrutura. Não foi relatada, 

entretanto, nenhuma ação coordenada entre os órgãos de cultura e de educação dos 

municípios da região com o objetivo de incorporar efetivamente os animadores culturais 

neste processo, 

Gestão e 

Institucionalidade 

A questão da gestão e institucionalidade da cultura é uma prioridade para os gestores 

públicos e agentes culturais. Cobranças de maior eficiência do órgão gestor, de recursos 

para o fomento à cultura local e de espaço para a participação da sociedade civil foram 

recorrentes em quase todas as reuniões. O mapa da institucionalidade da cultura na região 

aponta para diversos modelos, incluindo secretarias exclusivas e compartilhadas, 

fundações, órgãos subordinados ao executivo e outras pastas. Entretanto, este aparente 

avanço - a participação da sociedade através dos conselhos municipais - foi questionado 

durante os encontros pelos agentes culturais da sociedade civil. Segundo a avaliação de 

seus gestores e equipes, a gestão pública da cultura em mais da metade dos municípios da 

região ainda sofre com problemas básicos de infraestrutura. Apesar de reconhecerem a 

inexistência de um plano municipal de cultura, cerca de 50% dos municípios afirmaram ter 

objetivos claros e definidos para sua gestão. 

Capacitação 

de Gestores 

Públicos e 

Privados 

Além dos problemas enfrentados com a complexidade dos processos dos editais públicos e 

privados e da reduzida capacitação na elaboração de projetos, os gestores públicos 

apontaram outras carências, como a falta de profissionais com formação em Gerência e 

Produção Cultural, considerada a principal lacuna nos quadros profissionais dos órgãos 

gestores de cultura dos municípios.Importância da formação artística e técnica, 

principalmente dos artistas que atuam nos mercados locais e regionais. 

Equipamentos 

Culturais 

Os problemas mais graves dos equipamentos culturais existentes é a má conservação dos 

prédios e de seus equipamentos técnicos, a ponto de inviabilizar a utilização dos mesmos. 

Além da inexistência de equipamentos, ou da impossibilidade de uso de alguns por 

motivos de conservação, há limitação de recursos para a oferta de programação cultural 

nos existentes. Ou seja, a ociosidade convive com a falta de equipamentos. Revelou 

também que em algumas cidades a falta de equipamentos inibe o amadurecimento de 

artistas locais, com evidente prejuízo para a cena cultural regional. 

Fonte: Elaborado pela autora  a partir de Relatório SEC (2010) 

 

 Já a região metropolitana apresenta os maiores números do estado, em população, PIB 

e número de famílias pobres, conforme o quadro 28. 

 

Quadro 26: Dados Básicos dos Municípios da Região Metropolitana do RJ 

Região 

Município 
Área - 

Km²  ¹ 

População 

2008 ¹ 

PIB per 

capita 

2006 R$¹ 

Famílias 

Pobres 

2006 ¹ 

IDH 

Municipal ³ 
IFDM² 

Metropolitana  BELFORD 80 495.694 5.978 31.005 0,742 0,6067 
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ROXO 

DUQUE DE 

CAXIAS 465 864.392 26.392 44.733 0,753 0,7562 

GUAPIMIRIM 361 48.688 6.989 3.257 0,739 0,5689 

ITABORAÍ 424 225.309 6.213 14.040 0,737 0,7102 

ITAGUAÍ 272 103.515 20.190 5.979 0,768 0,8167 

JAPERI 83 100.055 4.351 7.978 0,724 0,5399 

MAGÉ 386 240.940 5.663 15.057 0,747 0,6458 

MESQUITA 35 187.949 5.824 11.309 - 0,6539 

NILÓPOLIS 19 159.005 7.176 6.958 0,788 0,6770 

NITERÓI 129 477.912 15.651 10.904 0,886 0,8454 

NOVA IGUAÇU 524 855.500 7.418 46.970 0,762 0,7181 

PARACAMBI 179 44.629 6.839 2.401 0,771 0,6127 

QUEIMADOS 77 137.870 6.441 9.536 0,732 0,5958 

RIO DE 

JANEIRO 1.182 6.161.047 20.851 188.987 0,842 0,8295 

SÃO GONÇALO 249 982.832 7.076 46.462 0,782 0,7434 

SÃO JOÃO DE 

MERITI 35 468.309 6.195 24.808 0,774 0,6858 

SEROPÉDICA 284 77.618 5.836 5.172 0,759 0,6764 

TANGUÁ 147 30.139 5.672 2.306 0,722 0,6226 

Fonte: Elaborado pela autora  a partir de ¹IPEA (2010), ²FIRJAN (2010) e ³PNUD (2010) 
 

As características da área cultural na região Metropolitana demonstram um cenário 

diferente daqueles das demais regiões, com alta concentração de equipamentos culturais,  com 

um elevado quantitativo de manifestações e organizações culturais nas mais diversas áreas e 

com um perfil de gestores públicos adequados às demandas da região. O quadro 29 apresenta 

as principais informações culturais da região. 

  

Quadro 27:  Características da área cultural na região Metropolitana 
Item Descrição 

Vocações e 

Identidades 

Culturais 

Tradição na revelação de grandes artistas de expressão nacional e internacional. 

Atualmente, são as igrejas evangélicas que mais atuam na formação de músicos da região. 

Algumas prefeituras oferecem cursos livres na área cultural. Nova Iguaçu desenvolve o 

projeto Bairro Escola, com mais de 500 oficineiros de cultura espalhados nos bairros da 

cidade atendendo a rede escolar. O Artesanato esteve representado em praticamente todos 

os encontros municipais, mostrando a organização deste segmento no debate das políticas 

culturais. Existem diversas associações espalhadas nas cidades e começam a se organizar 

regionalmente; As manifestações culturais populares na região metropolitana refletem os 

impactos das políticas de desenvolvimento econômico iniciadas nas décadas de 50 e 60, 

que atraíram populações de outros estados, principalmente do Nordeste, que buscam até 

hoje manter suas tradições. É possível perceber a emergência de novos atores, em especial 

jovens, na cena cultural urbana, à frente de expressões contemporâneas, como o 

movimento hip hop. Em alguns municípios já existem centros públicos de inclusão digital 

integrados à educação. No entanto, são as várias matizes das raízes africanas que 

constituem boa parte de nossa cultura e estão espalhadas por toda a região. Não existem 

registros oficiais dos Centros de Umbanda e Candomblé existentes na RMRJ, mas sabe-se 

que são em grande número. Há também muitas atividades de valorização da cultura afro 

brasileira O samba é marca registrada da região Metropolitana, e lá se concentram as 

grandes escolas que fazem do carnaval carioca uma das principais manifestações culturais 

do Brasil, movimentando a economia e o turismo. As escolas e blocos da região se 

movimentam durante todo o ano, dinamizando o carnaval. teatro tem presença marcante na 

cena cultural, e em todos os municípios há registros de companhias, oficinas e espaços 

culturais. As igrejas, sejam católicas ou evangélicas, também contribuem na abertura de 
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espaços e na formação de artistas locais. A dança é um segmento com grande potencial. 
Áudio visual é uma das áreas que mais demonstraram potencial de crescimento. A Região 

Metropolitana foi palco de muitas produções, 

Configuração 

Regional 

A favor da criação de um novo zoneamento, segundo qual as regiões seriam redefinidas de 

acordo com tradições, identidades e laços culturais. Critérios para orientar a configuração 

destas ―Regiões ou Territórios Culturais‖, dentre os quais podemos destacar: fatos 

históricos e características geográficas que influenciaram a ocupação e formação territorial 

dessas regiões; elementos materiais e imateriais essenciais a sua identidade cultural 

tradicional; e, também, fenômenos mais recentes, como aqueles relacionados às atividades 

econômicas voltadas para o desenvolvimento do ambiente cultural municipal. O debate em 

torno da regionalização da cultura na Metropolitana foi bastante complexo, em função de 

algumas razões: é a maior região em termos de população e de cidades; alguns municípios 

são limítrofes a outras regiões e não têm uma definição mais precisa; a forte presença 

política e econômica da capital; a existência de uma região, denominada Baixada 

Fluminense, ainda que não oficialmente; e o corte da região pela Baía de Guanabara. O 

tamanho da região Metropolitana e seu processo de formação, bem como a ausência de 

integração dos municípios na construção de políticas regionais, comportam diferentes 

identidades históricas, políticas, geográficas e culturais. Três blocos de composição mais 

nítidos: a capital Rio de Janeiro , a Baixada Fluminense; e os municípios do ―outro lado da 

baía‖ A definição do município do Rio de Janeiro como uma única região foi reforçada no 

encontro da capital, mas muitos participantes de outros encontros temem que o poderio 

político e econômico da capital concentre recursos em detrimento das demais cidades. 

Integração 

Cultural 

Vários elementos contribuem para a dificuldade de integração cultural da Região 

Metropolitana como um todo. A extensão territorial, a existência de áreas urbanas e rurais, 

a imensa população e diferentes processos de ocupação são alguns exemplos que foram 

abordados nos encontros municipais. No entanto, estas dificuldades também possibilitaram 

a formação de identidades e de articulações as mais diversas, sejam territoriais ou setoriais, 

que serão examinadas adiante. Em várias cidades, a existência de áreas rurais e a ausência 

de transporte adequado são apontadas como fatores que dificultam a integração, Nos dias 

atuais, certos grupos e manifestações culturais são reconhecidos como pólos de integração 

de artistas e agentes culturais. Em relação à integração do poder público, nos relatos de 

vários municípios da Região Metropolitana é citado o Fórum de Gestores da Baixada 

Fluminense, surgido no processo de organização da visita do Ministro Juca Ferreira à 

região, em 2009. Participam do Fórum, as secretarias de cultura de Belford Roxo, Duque 

de Caxias, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de 

Meriti e Seropédica, num total de 10 municípios. 

Gestão e 

Institucionalidade 

revelam um panorama de avanços na gestão e institucionalidade da política de cultura na 

Região Metropolitana, embora ainda haja muito a ser feito para que se consolidem o 

sistema estadual e os sistemas municipais estruturados. Um dado revelador do caminho a 

ser trilhado diz respeito à legislação no âmbito da cultura. Quando os gestores foram 

perguntados se tramita na Câmara de Vereadores alguma proposta de lei na área de cultura, 

apenas o município do Rio de Janeiro respondeu de forma positiva. A maior parte das 

secretarias de cultura da Região Metropolitana está associada a outras áreas, como 

educação, esporte e lazer, e turismo. Dos 17 municípios da região, 12 possuem Conselho 

de Cultura. Apenas cinco ainda não formaram seus conselhos: Apenas três dos 15 

municípios que responderam o questionário afirmam possuir fundos municipais de cultura: 
Os gestores quando questionados se o espaço físico é adequado para o funcionamento dos 

órgãos de cultura, na maioria dos casos responderam positivamente. Nos encontros 

municipais foram também relatados diversos casos de inadequação da estrutura 

administrativa. 

Capacitação 

de Gestores 

Públicos e 

Privados 

Necessidade de capacitação dos agentes culturais na elaboração de projetos, assim como a 

de identificação das fontes de recursos disponíveis e acesso aos fundos públicos e privados 

de cultura. A capacitação deve preparar os agentes também para prestação de contas, já que 

são muitas as exigências e cada vez maior o rigor no uso de recursos públicos. No encontro 

do Rio, agentes culturais criticaram as exigências de documentação e as regras de 

prestações de contas, pois não diferenciam grandes empresas, como empreiteiras, de 

artistas autônomos de pequeno porte. Discutiu-se também o papel do produtor cultural e 

sua relação com os artistas. Diferentemente de outras regiões, a capacitação de gestores 

públicos não foi um tema dos relatos. A nosso ver, muitos artistas locais exercem funções 

públicas e ao considerar a prioridade da capacitação para os agentes culturais, sentem-se 
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contemplados. 

Equipamentos 

Culturais 

Em relação à distribuição dos equipamentos públicos de cultura, a Região Metropolitana 

não é homogênea, pois entre as suas cidades existem muitas desigualdades. Comparados 

aos demais municípios, Rio de Janeiro e Niterói, por razões históricas e econômicas, 

apresentam maior oferta de equipamentos culturais. Mesmo assim, a distribuição é 

concentrada em algumas áreas. A consideração inicial dos participantes dos encontros 

municipais, principalmente em cidades populosas, como São Gonçalo e Nova Iguaçu, é 

que os equipamentos culturais são insuficientes para atender à demanda da produção local 

e da população, e que a situação se agrava nas áreas periféricas. Se na relação com a capital 

as cidades afirmam que a distribuição é desigual, dentro delas próprias o problema se 

mantém, equipamentos públicos de cultura estão concentrados nas suas áreas centrais. Os 

principais problemas dos espaços culturais residem na má conservação dos prédios e dos 

equipamentos de luz e som, e na inexistência de recursos para programação. Foi relatada a 

dificuldade de acesso a equipamentos culturais que poderiam ser usados mais 

frequentemente pela classe artística. O problema se acentua quando a gestão é privada. Isso 

faz, entre outras coisas, com que certos espaços não valorizem a produção cultural local e 

desenvolvam outras atividades, não atendendo a sua finalidade. É comum teatros serem 

usados como auditórios e não para espetáculos artísticos. Os agentes culturais da metrópole 

buscam outras alternativas. É comum o uso de praças públicas, ginásios, parques e quadras. 
Além dos espaços públicos, outra alternativa são as entidades culturais Existem alguns 

casos em que o município está viabilizando a construção de novos equipamentos culturais. 
Um levantamento mais preciso dos equipamentos e das suas condições, dos investimentos 

previstos, bem como da demanda, permitirá um planejamento mais adequado das ações. 

Fonte: Elaborado pela autora  a partir de Relatório SEC (2010) 
 

 Já a região noroeste, apresenta-se com características mais homogêneas entre os 

municípios, conforme o quadro 30.  

 

Quadro 28: Dados Básicos dos Municípios da Região Noroeste do RJ 

 

Região 

Município 
Área - 

Km²  ¹ 

População 

2008 ¹ 

PIB per 

capita 

2006 R$¹ 

Famílias 

Pobres 

2006 ¹ 

IDH 

Municipal ³ 

IFDM 

(Firjan)² 

Noroeste  

APERIBÉ 89 9.420 5.990 512 0,756 0,6787 

BOM JESUS DO 

ITABAPOANA 598 35.178 7.855 1.767 0,747 0,6995 

CAMBUCI 562 14.772 7.137 860 0,733 0,6665 

ITALVA 296 14.496 6.905 903 0,724 0,7276 

ITAOCARA 428 22.522 9.686 1.144 0,771 0,6884 

ITAPERUNA 1.106 98.347 13.207 4.912 0,787 0,7375 

LAJE DO MURIAÉ 251 7.996 6.815 558 0,710 0,6519 

MIRACEMA 303 26.868 6.201 1.582 0,732 0,6804 

NATIVIDADE 387 15.392 7.675 853 0,736 0,6693 

PORCIÚNCULA 302 18.227 7.696 1.201 0,730 0,7060 

SANTO ANTÔNIO 

DE PÁDUA 612 42.093 8.085 2.172 0,754 0,6772 

SÃO JOSÉ DE UBÁ 251 7.220 7.761 466 0,718 0,6506 

VARRE E SAI 189 8.766 7.199 605 0,679 0,6768 

Fonte: Elaborado pela autora  a partir de ¹IPEA (2010), ²FIRJAN (2010) e ³PNUD (2010) 
 

 Já no que diz respeito às características da área cultural na região Noroeste, as 

demandas se assemelham as demais regiões, com precariedade de equipamentos, políticas 

públicas voltadas para eventos e  necessidade de capacitação, conforme pode ser verificado no 

quadro 31. 
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Quadro 29: Características da área cultural na região Noroeste 
Item Descrição 

Vocações e 

Identidades 

Culturais 

As manifestações culturais mais importantes para a identidade cultural de muitos dos 

municípios da Noroeste ainda são, segundo aquelas ligadas à Cultura Popular. As Folias de 

Reis mereceram destaque pela longevidade de alguns grupos e por estarem presentes em 

muitos dos municípios. Apesar de terem reconhecida sua importância, as folias do 

Noroeste sobrevivem com muita dificuldade. O artesanato do Noroeste vive alguns dos 

mesmos desafios já diagnosticados nas outras regiões fluminenses. Organizam-se em torno 

de associações ou buscam formar cooperativas. Além das festas dos padroeiros, alguns 

eventos foram citados pela força da sua tradição e importância para a cultura local. O 

Carnaval mereceu certo destaque nas discussões ocorridas nos encontros de alguns 

municípios, em parte pelo envolvimento direto do poder público local, que repassa 

recursos para as festas, que mobilizam os moradores locais e promovem turisticamente o 

município. A música, dentre as diversas formas de expressão cultural de cunho popular, 

talvez seja o segmento de maior tradição. No entanto, apesar da força de algumas 

instituições centenárias, ficou claro após os encontros que a cena musical regional atual 

não permite que o músico local sobreviva de suas atividades, impondo sérios obstáculos à 

sua própria qualificação e profissionalização. Os músicos bem sucedidos, via de regra, 

deixam a região em busca de oportunidades em outras cidades. Tradição e 

contemporaneidade se misturam. Já a cena teatral, segundo relatado nos encontros, 

enfrenta desafios relacionados à falta de tradição, ao contrário da música regional, além da 

inexistência de uma política pública para o setor. 

Configuração 

Regional 

A região tem parte da sua história associada à ocupação por parte de grupos indígenas, É 

notória a influência mineira na região, em sua gastronomia, até no modo de falar de seus 

moradores, dentre outros aspectos relacionados à cultura local. Apesar das dificuldades de 

comunicação e acesso, a opinião predominante, após a realização dos 13 encontros 

municipais, é a de que na região sobrevivem elementos históricos e culturais suficientes 

para dar a ela a coesão necessária à elaboração e execução de ações conjuntas no âmbito da 

política. 

Integração 

Cultural 

A história recente não registra articulação alguma que tenha reunido todos (ou parte 

significativa) dos gestores públicos na área da cultura, em torno da construção de uma 

agenda comum de trabalho. A Região Noroeste é reconhecida no estado como a menos 

desenvolvida economicamente. Faz parte, inclusive, do programa Territórios da Cidadania, 

do Governo Federal, que investe nas áreas de baixo IDH com programas estruturantes em 

diversas áreas, cultura e educação, inclusive. A necessidade de obras de infraestrutura é 

percebida, por exemplo, pela falta de uma boa malha rodoviária, apontada nos encontros 

como relevante para a discussão da integração na região. Os problemas de acessibilidade e 

recursos para ações mais abrangentes são cuidadas com algumas poucas ações pontuais, 

meros paliativos. 

Gestão e 

Institucionalidade 

Os avanços relacionados à gestão e à institucionalidade se mostraram mais tímidos e 

cercados de dificuldades do que nas outras regiões do estado. A verba da educação é 

crucial para os eventos culturais. Criar a secretaria de cultura sem a verba seria enfraquecer 

a ação pública no setor, alertam os gestores. Não existe a cultura de se buscar o legislativo 

para os avanços institucionais desejados. A implementação de programas de médio e longo 

prazos fica praticamente inviabilizada, pois não existem garantias legais de continuidade. 

Finalmente, uma curiosidade apontou para a existência de conselhos municipais de cultura 

há cerca de 40 anos. Estes Conselhos Municipais de Cultura foram constituídos durante a 

década de 70, em pleno Regime Militar. 

Capacitação 

de Gestores 

Públicos e 

Privados 

necessidade urgente de qualificação e capacitação dos gestores públicos e privados que 

trabalham com cultura. Ficou evidente nos debates que faltam profissionais capacitados 

principalmente para a elaboração e o gerenciamento de projetos. A gestão dos poucos 

espaços públicos também carece de mão-de-obra especializada, tanto para a administração 

como para os serviços técnicos, como operadores de som e luz. Os avanços institucionais 

dos órgãos públicos esbarram na falta de equipe qualificada para conduzir processos de 

certa complexidade jurídica. A criação de legislação própria para a cultura é um exemplo.. 

Quando se consegue sensibilizar o executivo e o legislativo locais, como no caso de Italva, 

que criou seu Fundo Municipal de Cultura, esbarra-se na falta de mão-de- obra qualificada 

para gerir o fundo. O fato do grande articulador e produtor cultural do Noroeste ser o Poder 

Público, sendo poucos os espaços privados, e quase inexistente a figura do produtor 
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cultural, torna ainda mais urgente a qualificação deste gestor público. As iniciativas e ações 

culturais existentes na sociedade civil carecem de orientação para acessar os diversos 

mecanismos de fomento disponíveis nas esferas estadual e federal. Não existem grandes 

empresas na região que invistam em cultura e estes agentes enfrentam os processos de 

seleção dos editais públicos e privados com reduzidas chances de serem contemplados. Os 

Pontos de Cultura da região foram enfáticos em relatar que o apoio de consultorias, como o 

do Escritório de Apoio à Produção Cultural da SEC, foram fundamentais para que eles 

fossem selecionados. O mesmo foi relatado pelos gestores públicos, que esclareceram que 

a consultoria montada pela própria SEC para o PADEC foi importante para que os 

municípios que buscaram a inscrição pudessem apresentar seus projetos com o nível 

exigido.  

Equipamentos 

Culturais 

O cenário na Região Noroeste, no que se refere a sua infraestrutura para a cultura, é, de 

longe, a mais precária em todo o estado do Rio de Janeiro. São poucos os espaços 

pertencentes ao Poder Público e igualmente raros os particulares. Enquanto isso, a 

sociedade civil busca soluções que amenizem o problema. A falta de equipamentos impõe 

uma série de obstáculos ao desenvolvimento cultural da região. Falta espaço para a 

formação artística e para o desenvolvimento de grupos locais, das mais diversas linguagens 

e segmentos. Também ficam os municípios da região com acesso limitado a uma série de 

iniciativas já em curso, promovidas tanto pela esfera estadual como federal, pelo simples 

fato de não terem espaços para receber grupos e artistas que participam de projetos no 

interior do estado. 

Fonte: Relatório SEC (2010) 

 

 Já a região norte, mesmo demonstra mais uma vez que a presença de royalties do 

petróleo não garante melhor situação na área cultura. 

 

Quadro 30: Dados Básicos dos Municípios da Região Norte do RJ 

Região 

Município 
Área - 

Km²  ¹ 

População 

2008 ¹ 

PIB per 

capita 

2006 R$¹ 

Famílias 

Pobres 

2006 ¹ 

IDH 

Municipal 

³ 

IFDM 

(Firjan)² 

Norte 

CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 4.032 431.839 53.797 18.474 0,752 0,7255 

CARAPEBUS 306 11.671 39.738 582 0,741 0,7127 

CARDOSO 

MOREIRA 515 12.502 6.003 865 0,706 0,6510 

CONCEIÇÃO DE 

MACABU 348 20.505 6.217 1.195 0,738 0,6406 

MACAÉ 1.216 188.787 40.281 8.808 0,790 0,9038 

QUISSAMÃ 716 19.315 147.312 1.008 0,732 0,7040 

SÃO FIDÉLIS 1.028 39.057 7.020 2.253 0,741 0,6679 

SÃO FRANCISCO 

DE 

ITABAPOANA 1.111 47.247 6.673 3.477 0,688 0,6638 

SÃO JOÃO DA 

BARRA 459 30.348 31.796 1.736 0,723 0,7119 

Fonte: Elaborado pela autora  a partir de ¹IPEA (2010), ²FIRJAN (2010) e ³PNUD (2010) 
 

As características da área cultural na região Norte, apresentadas no quadro 33, indicam  

a forte tradição das festas populares e a discrepância entre as localidades. Além disso, também 

são verificadas demandas por capacitação e por uma melhor distribuição de equipamentos 

culturais. 

 

Quadro 31: Características da área cultural na região Norte 
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Item Descrição 

Vocações e 

Identidades 

Culturais 

É rica e diversa, quando o tema é Cultura. Tradição e contemporaneidade se misturam. 

Expressões de Cultura Popular mesclam-se a demandas e ofertas da cultura urbana 

moderna. Coexistem localidades com uma certa vitalidade e outras onde as atividades 

culturais acontecem com grande dificuldade. Tal contraste também reflete a própria 

formação territorial da região e as desigualdades econômicas existentes. Se no passado a 

riqueza da região foi gerada por suas usinas de açúcar, atividade determinante no 

fortalecimento político e econômico de Campos dos Goytacazes, hoje a região recolhe 

royalties do petróleo, que impulsionou o crescimento recente de alguns municípios. 

Destaca-se Macaé, que teve sua realidade econômica e social drasticamente transformada 

pelas oportunidades de negócios que levaram centenas de empresas a se instalar no 

município. Esta preocupação com a diversidade se faz presente também em alguns 

movimentos de cunho social que buscam a valorização de tradições, como as afro-

brasileiras, por exemplo. Outra iniciativa que chamou a atenção foi a Pastoral da Cultura, 

ligada à Igreja Católica, que busca valorizar tradições e heranças culturais ligadas ao 

legado do europeu e do africano, sem distinção ou preconceito, Durante os nove encontros 

municipais, agentes culturais das esferas pública e privada fizeram coro para alertar sobre 

os riscos das expressões e manifestações tradicionais desaparecerem. Apesar dos 

recorrentes alertas, a Cultura Popular ainda pode ser considerada um segmento de grande 

relevância à cultura da região. As Festas Religiosas, como em outras regiões do estado, são 

consideradas muito importantes para a identidade local. O Carnaval destaca-se entre os 

folguedos populares, por combinar a força da tradição com a criatividade que permite sua 

reinvenção constante por parte dos foliões. O carnaval também tem certa importância para 

o turismo local e geralmente recebe subvenção por parte das prefeituras. segmento da 

Dança também fez parte da pauta. Em Campos, as três universidades públicas com campus 

na cidade têm interesse em implantar um polo de cinema para fomentar a produção 

audiovisual local. A música se destacou pela força da sua tradição. É uma tradição que se 

renova a partir de diversas atividades de formação e educação musical. Mais uma vez o 

Patrimônio Material não teve grande destaque. 

Configuração 

Regional 

Muito da história desta região encontra-se vinculada à do município de Campos dos 

Goytacazes. Os municípios que integram a atual composição regional foram 

desmembrados de Campos, o que confere ao atual zoneamento certa coesão histórico-

cultural. A história da região tem nas usinas de açúcar um capítulo importante no seu 

desenvolvimento econômico e da consolidação do seu ambiente cultural, o que levou a 

região a ser citada como Costa Doce em alguns encontros. Na Região Norte foi dito, 

repetidas vezes, que existem dois municípios que sobressaem dos demais pela força de 

suas economias: Campos dos Goytacazes e Macaé. A importância econômica destes dois 

municípios, impulsionada recentemente pelos investimentos provenientes dos royalties do 

petróleo, justifica, segundo alguns dos presentes aos encontros, a existência de dois pólos 

distintos na região. Ao contrário do que aconteceu nos encontros municipais ocorridos nas 

outras regiões até agora, surgiram poucos questionamentos e poucas críticas ao 

zoneamento atual. 

Integração 

Cultural 

não foi relatada a existência de quaisquer articulações que aproximem gestores públicos 

em torno de ações integradas com base em uma agenda cultural comum. Importantes, por 

força de sua tradição, as bandas de música já tiveram papel importante na integração entre 

os municípios da região. Necessidade de se qualificar profissionalmente gestores para se 

implantar uma mentalidade de planejamento a médio e longo prazos, decisivos para uma 

maior integração da região.. 

Gestão e 

Institucionalidade 

Mais de 50% dos municípios, por exemplo, têm um órgão exclusivo para a gestão da 

cultura. A maior parte dos municípios entende contar com espaços físicos adequados para 

o bom funcionamento da gestão e com número suficiente de funcionários exclusivos para a 

cultura. Observou-se que as diversas estruturas administrativas da cultura contam com um 

baixo número de funcionários concursados. Isso, fragiliza as instituições, uma vez que as 

trocas de gestão provavelmente acarretarão em potencial prejuízo à continuidade dos 

trabalhos desenvolvidos e ao planejamento em longo prazo. A situação é ainda mais 

delicada se levarmos em conta que apenas dois municípios dos nove da região têm um 

Plano Municipal de Cultura. A maioria dos municípios (63%) afirmou ter um Conselho 

Municipal de Cultura. Nos Encontros Municipais ocorridos na região, todavia, foi 

afirmado, repetidamente, que estes conselhos nem sempre  conseguem participar, de fato, 

das questões relativas à cultura no município, principalmente daquelas que envolvem a 
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gestão pública. Um alerta final foi feito em alguns encontros municipais na Região Norte: 

a inadimplência da prefeitura muitas vezes impede que as fundações busquem recursos 

fora da municipalidade, reforçando a tendência de financiamento exclusivamente com os 

limitados recursos do município normalmente disponíveis para a cultura. 

Capacitação 

de Gestores 

Públicos e 

Privados 

Urgente necessidade de capacitação dos profissionais que se encontram à frente dos órgãos 

municipais de cultura. O quadro de carência de qualificação não é muito distinto na 

sociedade civil. Não foram relatados casos de agentes culturais da região que se sintam 

preparados para participar, com reais chances, dos editais existentes. Muitos destes agentes 

afirmaram, ainda, desconhecer iniciativas que busquem soluções para o problema, como o 

recém criado Escritório de Apoio à Produção Cultural, da Secretaria de Estado de Cultura 

do Rio de Janeiro. 

Equipamentos 

Culturais 

A falta de espaços adequados observada em alguns locais  convive com a ociosidade dos 

equipamentos existentes em outros. Municípios com alguma infraestrutura são vizinhos de 

outros sem um único equipamento construído com o objetivo de oferecer condições básicas 

para a atividade cultural. Pode-se afirmar, segundo os depoimentos dos presentes aos 

encontros municipais, que a situação é um pouco melhor em Campos dos Goytacazes e 

Macaé, exatamente aqueles com a maior população. Entretanto, ambos enfrentam 

problemas que têm desafiado as gestões locais. O primeiro deles diz respeito à localização 

dos principais equipamentos e o acesso da população a estes. Outro desafio são os altos 

custos operacionais, que muitas vezes inviabilizam o acesso do artista local aos 

equipamentos culturais existentes na cidade. Outro obstáculo relaciona-se ao fato de que 

nestes espaços públicos, pertencentes à municipalidade, não se pode cobrar ingressos, o 

que impede a produção local de recuperar os investimentos. Apenas os eventos que tenham 

seus custos totalmente cobertos por patrocínios ou incentivo fiscal podem viabilizar suas 

apresentações, o que, de certa forma, limita o acesso aos espaços existentes. 

Fonte: Elaborado pela autora  a partir de Relatório SEC (2010) 
 

 Já na região serrana, alguns municípios ganham  mais destaque como Petrópolis e 

Teresópolis. 

 

Quadro 32: Dados Básicos dos Municípios da Região Serrana do RJ 

Região 

Município 
Área - 

Km²  ¹ 

População 

2008 ¹ 

PIB per 

capita 

2006 R$¹ 

Famílias 

Pobres 

2006 ¹ 

IDH 

Municipal 

³ 

IFDM 

(Firjan)² 

Serrana 

BOM JARDIM 385 26.207 6.653 1.594 0,733 0,7037 

CANTAGALO 749 20.491 15.371 1.137 0,779 0,7453 

CARMO 321 17.784 10.087 939 0,763 0,6514 

CORDEIRO 116 19.797 7.064 1.022 0,789 0,6686 

DUAS BARRAS 375 10.848 7.330 793 0,712 0,6738 

MACUCO 77 5.561 11.754 289 0,769 0,6389 

NOVA FRIBURGO 933 178.310 10.853 7.694 0,810 0,7613 

PETRÓPOLIS 775 312.766 14.584 13.118 0,804 0,7886 

SANTA MARIA 

MADALENA 816 10.756 6.895 789 0,734 0,6768 

SÃO JOSÉ DO 

VALE DO RIO 

PRETO 240 20.412 6.122 1.274 0,720 0,6541 

SÃO SEBASTIÃO 

DO ALTO 397 8.998 6.521 662 0,723 0,6247 

SUMIDOURO 395 15.219 8.877 1.130 0,712 0,6850 

TERESÓPOLIS 771 159.968 10.476 8.628 0,790 0,7654 

TRAJANO DE 

MORAIS 589 9.934 6.189 726 0,723 0,6072 

Fonte: Elaborado pela autora  a partir de ¹IPEA (2010), ²FIRJAN (2010) e ³PNUD (2010) 
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Além disso, a região apresenta a melhor situação na área cultural depois da região 

metropolitana. Alguns municípios, como Petrópolis já possuem inclusive um plano municipal 

de cultura. As informações detalhadas da região são apresentadas no quadro 35.  

 

Quadro 33: Características da área cultural na região Serrana 
Item Descrição 

Vocações e 

Identidades 

Culturais 

Existência de um ambiente cultural onde se mesclam expressões culturais tradicionais e 

contemporâneas. Concentração em uma única microrregião dos municípios mais 

desenvolvidos economicamente e de maior densidade populacional: Nova Friburgo, 

Petrópolis e Teresópolis. Nesses três municípios ficou evidente a existência de demandas e 

ofertas típicas dos grandes centros urbanos, enquanto observou-se nos demais certa 

predominância de expressões culturais populares, normalmente associadas às áreas rurais 

ou semi-urbanizadas. Além da herança européia, estão presentes as raízes africanas com 

suas manifestações e expressões culturais ligadas à cultura popular. A Cultura Popular na 

região Serrana é marcada pela diversidade, mas há riscos de desaparecimento de algumas 

expressões tradicionais que são cada vez mais raras na maioria dos municípios. Às Folias 

de Reis é atribuído um papel importante na identidade cultural regional. O Mineiro Pau é 

uma das manifestações com alto risco de desaparecer completamente. Outro segmento 

importante na região, assim como em grande parte do estado, é o das Festas Religiosas, 

Outra expressão da Cultura Popular que mereceu destaque na região Serrana foi a 

Capoeira. A vitalidade do Carnaval no interior do Rio de Janeiro também se faz presente 

na região Serrana. O evento normalmente é apoiado pelo poder público local com 

subvenções que ajudam a perpetuar a tradição das escolas e blocos, ajudando a impulsionar 

o turismo local. O segmento Artesanato, como em todo o estado, também marca presença 

na região, mas enfrenta problemas de escoamento de sua produção e reclamam do pouco 

acesso aos turistas. A música mereceu destaque, em especial as Bandas de Música, com a 

formação de músicos como pela participação ativa no calendário cultural dos municípios. 
A musicalidade da região também se expressa através de várias manifestações da Cultura 

Popular, nos festivais, nos grupos de serestas e no trabalho dos compositores e 

instrumentistas. O setor de teatro foi apontado como outro segmento de grande potencial 

na região serrana, mesmo não estando presente em todos os municípios. O Festival de 

Inverno talvez seja o de maior visibilidade e por esta razão promove como nenhum outro a 

imagem da região, incrementando o turismo cultural. Com grande presença no calendário 

de todo o interior fluminense, as exposições agropecuárias são muitas vezes criticadas 

pelas altas somas de recursos que pouco contemplam artistas e produtores locais. Em 

vários dos encontros realizados a questão da oferta cultural para jovens foi avaliada como 

sendo muito limitada.  
Configuração 

Regional 

Foi apresentada nos Encontros Municipais inclui o município de Cachoeiras de Macacu, 

originalmente parte das Baixadas Litorâneas, em conformidade com a deliberação da 

plenária da II Conferência Estadual de Cultura. A vitalidade econômica e a proximidade 

com o Rio de Janeiro foram citadas como fatores que poderiam credenciar os municípios 

de Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis como um pólo cultural ou microrregião dentro 

da Serrana. 

Integração 

Cultural 

Na Região Serrana a questão da integração se mostrou ainda mais complexa do que em 

outras regiões. Em primeiro lugar, trata-se de uma vasta extensão territorial, recortada por 

montanhas e vales que dificultam inclusive a comunicação. A inexistência de quaisquer 

articulações público-privadas em torno de ações conjuntas agrava ainda mais um cenário 

marcado pela falta de integração entre os municípios da região. Foram apontadas, todavia, 

algumas ações por parte da sociedade civil que buscam reverter a tendência regional de 

isolamento dos municípios e entre agentes culturais. Uma destas é o Fórum de Pontos de 

Cultura da Região, que reúne pontos de vários municípios e promove uma rede articulada 

dos diversos projetos contemplados pelos editais da Secretaria de Estado de Cultura (SEC) 

em conjunto com o Ministério da Cultura. Uma outra ação, baseada na iniciativa privada, é 

o Circuito Terefri. Com foco cultural-ambiental e com o objetivo de dinamizar 

turisticamente a área. As diversas iniciativas já existentes carecem, entretanto, de 

continuidade e apoio para potencializar seus resultados. Como nas outras regiões, tanto 

gestores públicos como artistas e agentes culturais reafirmaram a necessidade de recursos 
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para programas de qualificação profissional como forma de alterar a mentalidade de apenas 

se valorizar eventos e, como alternativa, criar condições para se implantar uma cultura de 

planejamento, passos que podem ser decisivos para uma maior integração da região.  

Gestão e 

Institucionalidade 

Falta de autonomia administrativa e de recursos financeiros e humanos dominaram. A 

despeito de não ter um planejamento de longo prazo, a grande maioria dos municípios foi 

capaz de apontar os principais objetivos de suas respectivas gestões, Dependência dos 

agentes culturais em relação aos parcos recursos municipais para a cultura, já que boa parte 

dos municípios não dispõe de legislação de incentivo específica para a cultura. Foram 

apontadas outras questões importantes, como o baixo número de funcionários estatutários 

nos órgãos municipais de cultura, o que fragiliza a consolidação dos avanços alcançados. 

Necessidade de criação de legislação específica que possibilite garantias legais para que 

não ocorram eventuais retrocessos por conta de uma nova gestão menos comprometidas 

com a cultura. 

Capacitação 

de Gestores 

Públicos e 

Privados 

A necessidade de qualificar funcionários dos órgãos municipais de cultura e agentes 

culturais da sociedade civil foi tema recorrente Até as próprias ações da Secretaria de 

Estado de Cultura, consideradas inegáveis avanços, como os Editais e o PADEC, são 

desafios, neste sentido: poucos gestores e agentes culturais se sentem preparados para 

usufruir destas iniciativas e avaliam que a consultoria que a SEC disponibiliza é 

fundamental para democratizar o acesso aos recursos públicos. Onde não há esta 

consultoria o resultado é desolador. 

Equipamentos 

Culturais 

Necessidade de investimentos, tanto na construção de equipamentos culturais, quanto na 

manutenção e programação dos mesmos. Na região convivem municípios dotados de certa 

infraestrutura em espaços culturais com outros onde sequer existe um único equipamento  

construído para ser utilizado pela cultura. As gestões procuram recursos fora das esferas 

municipais. A situação é diferente em outro grande centro da região, Petrópolis, com cerca 

de 300 mil habitantes. Os espaços existem, mas ficam ociosos por conta de uma série de 

fatores. A falta de recursos para programação, por exemplo, limita a agenda desses 

espaços. Outra questão refere-se à manutenção e à própria existência de equipamentos 

técnicos. A eventual necessidade de se alugar tais equipamentos aumenta os custos das 

produções locais. Também foi mencionada a falta de acesso dos produtores e artistas locais 

a estes espaços. Aponta-se, ainda, a necessidade de se descentralizar a apresentação de 

espetáculos, hoje basicamente restritos à sede. A decisão de construir espaços culturais não 

resolve todos os desafios que se apresentam. Recursos para programação, aquisição e 

manutenção de equipamentos técnicos, contratação de técnicos capacitados, bem como 

uma regulamentação que permita o acesso e meios de recuperar os investimentos dos 

empreendedores e artistas locais, são questões importantes de se debater, como forma de 

garantir os avanços necessários. 

Fonte: Elaborado pela autora  a partir de Relatório SEC (2010) 
 

Já no que diz respeito à distribuição de equipamentos e manifestações culturais 

promovidas pelo poder público, percebe-se certas discrepâncias. A carência de equipamentos 

culturais, generalizada no estado, contrasta com um grande número de manifestações culturais 

bancadas pelo estado, possivelmente por não exigirem grandes investimentos ou a existência 

prévia de políticas públicas definidas. Os quadros a seguir ilustram essas diferenças. 

 

Quadro 34: Distribuição de equipamentos culturais – parte 1 

Região 
Nº de 

Municípios 

Nº de 

Municípios 

com 

Cineclubes 

mantidos, 

patrocinados 

ou 

financiados 

pelo 

município  

% 

Regional 

Nº de 

Municípios 

com 

Bibliotecas 

Públicas 

% 

Regional 

Nº de 

Municípios 

com 

Museus 

mantidos 

pelo 

município 

% 

Regional 
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Baixadas 

Litorâneas 13 1 8% 13 100% 6 46% 

Centro-Sul 10 2 20% 10 100% 4 40% 

Costa Verde 3 0 0% 3 100% 1 33% 

Médio 

Paraíba 12 2 17% 12 100% 4 33% 

Metropolitana 18 3 17% 18 100% 3 17% 

Noroeste 13 1 8% 13 100% 2 15% 

Norte 9 2 22% 9 100% 4 44% 

Serrana 14 2 14% 14 100% 4 29% 

Estado do RJ 92 13 14% 92 100% 28 30% 

Fonte: Elaborado a partir de  IBGE (2006) e IPEA (2010e) 

 

 Verifica-se a que apesar de todos os municípios possuírem biblioteca, os demais 

equipamentos culturais públicos são escassos. 

 

Quadro 35: Distribuição de equipamentos culturais – parte 2 

Região 
Nº de 

Municípios 

Nº de 

Municípios 

com 

Teatros ou 

salas de 

espetáculos 

mantidos 

pelo 

município 

% 

Regional 

Nº de 

Municípios 

com 

Centros 

culturais 

mantidos 

pelo 

município 

% 

Regional 

Nº de 

Municípios 

com 

Estádios ou 

Ginásios 

poliesportiv

os mantidos 

pelo 

município 

% 

Regional 

Baixadas 

Litorâneas 13 8 62% 9 69% 9 69% 

Centro-Sul 10 4 40% 6 60% 7 70% 

Costa Verde 3 2 67% 2 67% 2 67% 

Médio 

Paraíba 12 5 42% 6 50% 10 83% 

Metropolitana 18 11 61% 10 56% 13 72% 

Noroeste 13 3 23% 5 38% 10 77% 

Norte 9 6 67% 5 56% 6 67% 

Serrana 14 6 43% 8 57% 12 86% 

Estado do RJ 92 45 49% 51 55% 69 75% 

Fonte: Elaborado pela autora  a partir de  IBGE (2006) e IPEA (2010e) 

 

 Já no que trata das manifestações culturais mantidas pelo poder público, a situação é 

bem melhor. 

 

Quadro 36: Distribuição de manifestações culturais – parte 1 

Região 
Nº de 

Municípios 

Nº de 

Municípios 

com Escola, 

oficina ou 

curso regular 

de formação 

em atividades 

típicas da 

cultura  

% 

Regional 

Nº de 

Municípios 

com 

Grupos de 

teatro 

mantidos, 

patrocinad

os ou 

financiados 

pelo 

município 

% 

Regional 

Nº de 

Municípios 

com 

Grupos de 

manifestaç

ão 

tradicional 

popular 

mantidos, 

patrocinad

os ou 

% 

Regional 
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financiado

s pelo 

município 

Baixadas 

Litorâneas 13 11 85% 6 46% 6 46% 

Centro-Sul 10 7 70% 2 20% 3 30% 

Costa Verde 3 3 100% 0 0% 1 33% 

Médio 

Paraíba 12 11 92% 6 50% 7 58% 

Metropolitana 18 17 94% 7 39% 4 22% 

Noroeste 13 7 54% 5 38% 6 46% 

Norte 9 7 78% 4 44% 4 44% 

Serrana 14 10 71% 4 29% 4 29% 

Estado do RJ 92 73 79% 34 37% 35 38% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de  IBGE (2006) e IPEA (2010e) 

 

 Tanto via cursos quando projetos, os municípios parecem manter atividades culturais, 

especialmente aquelas voltadas para o público jovem e adolescente. 

 

Quadro 37: Distribuição de manifestações culturais – parte 2 

Região 
Nº de 

Municípios 

Nº de 

Municípios 

com Grupos 

de dança 

mantidos, 

patrocinados 

ou 

financiados 

pelo 

município 

% 

Regional 

Nº de 

Municípios 

com 

Grupos 

musicais 

mantidos, 

patrocinad

os ou 

financiados 

pelo 

município 

% 

Regional 

Nº de 

Municípios 

com 

Orquestras 

mantidas, 

patrocinada

s ou 

financiadas 

pelo 

município 

% 

Region

al 

Baixadas 

Litorâneas 13 6 46% 4 31% 0 0% 

Centro-Sul 10 4 40% 2 20% 0 0% 

Costa Verde 3 1 33% 0 0% 0 0% 

Médio 

Paraíba 12 7 58% 6 50% 0 0% 

Metropolitana 18 8 44% 8 44% 0 0% 

Noroeste 13 4 31% 5 38% 0 0% 

Norte 9 5 56% 5 56% 0 0% 

Serrana 14 1 7% 0 0% 0 0% 

Estado do RJ 92 36 39% 30 33% 0 0% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de  IBGE (2006) e IPEA (2010e) 

 

 Além disso, verifica-se a ênfase por manifestações culturais populares. 

 

Quadro 38: Distribuição de manifestações culturais – parte 3 

Região 
Nº de 

Municípios 

Nº de 

Municípios 

com Bandas 

mantidas, 

patrocinadas 

ou 

financiadas 

pelo 

% 

Regional 

Nº de 

Municípios 

com Corais 

mantidos, 

patrocinad

os ou 

financiados 

pelo 

% 

Regional 

Nº de 

Municípios 

com 

Associaçõe

s literárias 

mantidas, 

patrocinad

as ou 

% 

Regional 
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município município financiada

s pelo 

município 

Baixadas 

Litorâneas 13 9 69% 9 69% 2 15% 

Centro-Sul 10 3 30% 3 30% 1 10% 

Costa Verde 3 1 33% 2 67% 1 33% 

Médio 

Paraíba 12 9 75% 11 92% 0 0% 

Metropolitana 18 11 61% 9 50% 2 11% 

Noroeste 13 6 46% 7 54% 1 8% 

Norte 9 6 67% 6 67% 1 11% 

Serrana 14 9 64% 6 43% 1 7% 

Estado do RJ 92 54 59% 53 58% 9 10% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de  IBGE (2006) e IPEA (2010e) 

 

 O carnaval também é uma das atividades mantidas em vários municípios, mas cabe 

ressaltar que em vários deles esta não é uma atribuição da pasta da cultura. 

 

Quadro 39: Distribuição de manifestações culturais – parte 4 

Região 
Nº de 

Municípios 

Nº de 

Municípios 

com Grupos 

de capoeira 

mantidos, 

patrocinados 

ou 

financiados 

pelo 

município 

% 

Regional 

Nº de 

Municípios 

com 

Grupos de 

circo 

mantidos, 

patrocinad

os ou 

financiados 

pelo 

município 

% 

Regional 

Nº de 

Municípios 

com 

Escolas de 

Samba 

mantidas, 

patrocinad

as ou 

financiada

s pelo 

município 

% 

Regional 

Baixadas 

Litorâneas 13 3 23% 1 8% 5 38% 

Centro-Sul 10 4 40% 0 0% 0 0% 

Costa Verde 3 1 33% 0 0% 0 0% 

Médio 

Paraíba 12 7 58% 1 8% 2 17% 

Metropolitana 18 4 22% 2 11% 1 6% 

Noroeste 13 3 23% 0 0% 3 23% 

Norte 9 4 44% 1 11% 5 56% 

Serrana 14 1 7% 1 7% 7 50% 

Estado do RJ 92 27 29% 6 7% 23 25% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de  IBGE (2006) e IPEA (2010e) 

 

Em síntese, o contexto do campo da cultura pode ser caracterizado a partir das 

seguintes dimensões: (a) demográfica: há concentração populacional e de recursos na região 

metropolitana, especialmente na capital do estado; significativa concentração de renda; 

distâncias significativas entre regiões; diferenças significativas entre cidades e regiões; (b) 

histórica: há um legado de equipamento fruto do fato da cidade ter sido capital;  mudanças de 

configurações político-administrativas do estado; décadas de descaso ou desinteresse na área 
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cultural por parte do poder público, trajetória de avanços e retrocessos na área da cultura; falta 

de registro sobre o passado; (c) institucional: descontinuidade de políticas públicas e de 

atuação do Estado; desestruturação e falta de institucionalidade na área cultural;  (d) legal: 

ausência de marcos legais; legislação contraditória, desatualizada ou não 

utilizada/implementada; (e) político: disputas entre executivo e legislativo; diferenças 

político-partidárias entre regiões; predomínio histórico de alguns partidos; visibilidade da 

cidade do Rio de Janeiro concentrando disputadas políticas; (f) econômico: recursos dos 

royalties do petróleo em várias cidades do estado mas índices elevados de pobreza; grandes 

investimentos do PAC na região metropolitana; dificuldade de obtenção de recursos 

financeiros em pequenos e médios municípios; ênfase na questão da economia da cultura e do 

entretenimento; (g) social: elevado índice de violência e insegurança; cultura considerada 

como  elemento para a inclusão social, fraco histórico de articulação e participação social; (h) 

cultural:grande diversidade de manifestações culturais; conflito ou diferenciação entre cultura 

de elite e cultura popular; destaque da perspectiva de economia da cultura; (i) simbólico: 

ocorre tanto a supervalorização da cidade do Rio de Janeiro como capital cultural quanto à 

estigmatização da região da Baixada Fluminense como centro de violência e pobreza. Além 

disso, são reforçadas as diferentes entre região metropolitana e interior do estado; convivência 

entre a ―velha‖ e o ―novo‖; e, (j) administrativo: indefinição de formas de gestão ou 

inexistência de mínimos mecanismos de gestão; problemas de infraestrutura, de formação de 

profissionais específicos para os setores e para a gestão; escassez de recursos; dificuldades de 

prestação de contas. 

Por fim, diante das análises realizadas sobre o campo, caberia apresentar uma 

configuração básica da área cultura no estado. É importante destacar que o campo da cultura 

no estado do Rio de Janeiro faz parte de um macrocampo nacional. Além disso, é composto 

por microcampos municipais e por  subcampos setoriais. Todos estes são influenciados por 

estruturas que determinam, de certa forma, a dinâmica do setor.  A figura 7 apresenta uma 

tentativa de ilustrar uma configuração geral do campo. 

 

Figura 6: Configuração do campo da cultura no estado do Rio de Janeiro 
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Além disso, abaixo é apresentada uma síntese da categoria de análise Campo da 

Cultura, bem como suas subcategorias: 

 

Quadro 40: Síntese das categoria de análise campo da cultura 
Subcategorias 

de análise 
Caracterização 

Critérios de 

delimitação do 

campo 

 

Legais: critérios estabelecidos a partir da legislação da área da cultura, principalmente aquelas 

necessárias à operacionalização dos editais 

Normativas: critérios estabelecidos a partir de diretrizes nacionais, via setorização definida no 

Plano Nacional de cultura 

Dinâmica Própria: delimitação dada por resultado de disputas e articulações entre agentes, pela 

entrada de novos atores ou por fortes mudanças contextuais. 

Trajetória do 

campo  

 

Marco: único marco significativo é o Plano Nacional de Cultura (PNC), elaborado a partir de 

2003 e transformado em Projeto de Lei em 2006 ; o reflexo do PNC nos estados e municípios 

se dá a partir de 2008, com ênfase em 2009. 

Fatores Críticos: a trajetória do campo é fortemente influenciada por mudanças 

governamentais e por aspectos relacionados à cidade do Rio de Janeiro. 

Características Centrais: o campo é tem uma trajetória de fraca institucionalização, 

considerado como um campo ainda em formação, com avanços e retrocessos; é marcado por 

descontuidades tanto na esfera estadual quanto municipal; historicamente dependente de outras 

áreas, como educação e turismo, pois não é prioridade nos governos; historicamente a 

dinâmica do campo é concentrada na cidade do Rio de Janeiro. 

Atores-chave: o Estado é o ator-chave, especialmente considerando-se a influência do 

Ministério da Cultura na trajetória do estado do Rio de Janeiro e dos municípios. A sociedade 

civil começa a se organizar e participar do campo a partir das conferência preparatórias para o 

Plano Estadual de Cultura; a articulação e a atuação do Fórum de Gestores da Baixada 

Fluminense impactou em mudanças na distribuição de recursos no campo para além da capital 

do estado. 

Organizações 

que compõe o 

Tipo de organizações: o campo é composto por organizações públicas – predominantemente 

burocráticas, algumas delas adotando mecanismos de gestão privada; por organizações 

Dimensão 1 
Estruturas 

Dimensão 4 
Microcampos 

Municipios 

Dimensão 5 
Subcampos 

Setores 
Culturais 

Dimensão 3 

Campo 

Estado 

Dimensão 2 

Macrocampo 

Brasil 
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campo 

 

privadas, via parcerias e patrocínios no campo;  e organizações  da sociedade civil, 

formalizadas – de forma burocráticas ou em processo de empresarização, informais.ou de 

caráter militante. 

Organizações que atualmente compõe o campo:  Ministério da cultura, Secretaria Estadual de 

Cultura, Secretarias e órgãos municipais responsáveis pela cultura, Universidades públicas e 

privadas, Organizações do Sistema S, ComCultura, Associações, Produtoras, Patrocinadores, 

Organizações consideradas equipamentos culturais (museus, teatros, escolas, cinemas, centros 

culturais, casas de espetáculos, Institutos e órgãos de Pesquisas (como IBGE, IPEA), Firjan, 

Fecomércio, Organizações Globo, Organizações e movimentos culturais; Pontos de Cultura, 

Grupos de Públicos/Usuários/Consumidores 

Papel do Estado 

no Campo da 

Cultura 

 

Ausente:quando o Estado não atua no campo por desinteresse, incapacidade ou falta de 

infraestrutura; ou ainda quando delega ao setor privado suas responsabilidades. 

Operacional:quando o Estado realiza atividades administrativas simples, ligadas ao 

funcionamento básico das organizações responsáveis pela administração pública da cultura, 

sem efeitos no desenvolvimento da área da cultura 

Mediador: quando o Estado atua mediando relações entre outros atores públicos, privados e da 

sociedade civil, atribuindo a estes as responsabilidade por o que acontece no campo; num 

primeiro momento fomentando a área com recursos e posteriormente buscando a 

sustentabilidade da área. 

Regulador: quando o Estado regula a atuação de organizações privadas e da sociedade civil às 

quais foram delegadas ações anteriormente realizadas pelo poder público. 

Protagonista: quando o Estado é o ator central do campo, atuando como promotor do 

desenvolvimento cultural, sendo o responsável pela definição da agenda,  pela estruturação e 

institucionalização do campo, pelos equipamentos culturais, pelo fomento e financiamento do 

setor e pela preservação do patrimônio e das manifestações culturais. 

Interventor: quando o Estado atua definindo ou restringindo conteúdo, ou controlando 

diretamente ou induzindo a atuação de outros atores.  

Relações 

estabelecidas no 

campo 

 

Isolamento:quando determinando ator, importante na dinâmica do campo, rompe , é isolado 

por outro ator ou não estabelece nenhum tipo de relação. Em geral, ocorre com entes públicos 

por questões político-partidárias ou conflito de interesses.  

Alinhamento de diretrizes:consiste no enquadramento dos órgãos estaduais e municipais de 

cultura às diretrizes estabelecidas pelo Ministérios da Cultura; podendo ocorrer via mediação 

da secretaria estadual ou diretamente via representação regional do MINC. 

Influência:ocorre quando determinada organização ou grupo exerce influência na atuação de 

outro ator ou na própria dinâmica do campo, buscando fazer valer seus interesses ou objetivos.  

Pressão:quando determinado ator demanda por recursos ou atuação de outro ator de forma 

constante. Em geral, ocorre quando representações municipais buscam recursos junto ao poder 

público estadual ou quando entes da sociedade civil buscam espaços de participação. 

Cobranças: quando os atores declaram publicamente suas demandas, mas geralmente não 

operacionalizam sua busca,. 

Articulação:quando atores formam coalizões momentâneas ou constantes na busca por 

objetivos comuns; que em geral consiste na obtenção de recursos. 

Cooperação:quando ocorre a ajuda mútua entre atores, muitas vezes com diferentes 

orientações políticas, sem a necessidade de contrapartidas ou visibilidade dessas ações. 

Parcerias: quando determinados atores estabelecem formalmente ou informalmente acordos de 

prestação de serviços ou de operacionalização de atividades mediante algum tipo de 

contrapartida.. 

Convênios: quando determinados atores estabelecem formalmente acordos de prestação de 

serviços ou de operacionalização de atividades mediante contrapartida financeira. 

Conflitos:ocorre quando há interesses distintos em relação à determinada questão. Em geral, 

são mais visíveis quando envolvem questões político-partidárias entre executivo e legislativo 

ou entre regiões na definição de prioridades organizacionais. 

Negociações: acontecem quando há barganha para chegar em acordos sobre determinadas 

situações. Geralmente ocorrem quando o ator que possui recursos financeiros oferece uma 

contrapartida para que outro ator atua de determinada forma. 

Cooptação: ocorre quando um ator copta determinadas lideranças que eventualmente 

exerceriam pressão ou dificultaria sua atuação. Em geral, ocorre entre entes públicos com 

interesses diversos, entre entes públicos e da sociedade civil, em função de exercício de 

pressão, ou da iniciativa privada diante de entes públicos e da sociedade civil,  para ganhar 

espaço, recursos financeiros ou visibilidade no campo. 
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Disputas: ocorrem quando há interesses distintos na busca pela resolução de uma questão;  

geral envolvem poder executivo e legislativo ou entes públicos de partidos distintos, na busca 

por visibilidade política. 

Indução:quando determinados atores induzem ou manipulam a atuação de outros; em geral 

ocorre quando o Estado induz a atuação de um ator ou o resultado de um espaço de discussão 

ou de decisão. 

Dependência:ocorre quando atores dependem de outros atores para realizar suas atividades; em 

geral ocorre quando organizações da sociedade civil dependem de financiamento público ou 

quando organizações privadas dependem de leis de incentivo. 

Formação de redes:ocorre quando atores formam teias de relações sem estabelecer relações 

hierárquicas entre si; ocorrem em geral com entes da sociedade civil, especialmente para a 

troca de informações. 

Relação entre 

Estado, mercado 

e sociedade 

 

Frágeis:ocorrem quando não são formalizadas ou são vulneráveis à mudanças políticas. Em 

geral, envolvem atores da sociedade civil. 

Descontinuadas:ocorrem quando as relações dependem de recursos e estes na são constantes 

Circunstanciais:ocorrem quando há situações novas no campo ou há recursos disponíveis para 

determinado projeto temporário. 

Fortes:quando há formalização ou envolvem atores que historicamente se relacionam. Em 

geral, envolvem entes públicos e universidades ou institutos de pesquisa, ou entes públicos e 

entes privados. 

Contexto do 

campo da cultura 

Demográfico: há concentração populacional e de recursos na região metropolitana, 

especialmente na capital do estado; significativa concentração de renda; distâncias 

significativas entre regiões; diferenças significativas entre cidades e regiões. 

Histórico: há um legado de equipamento fruto do fato da cidade ter sido capital;  mudanças de 

configurações político-administrativas do estado; décadas de descaso ou desinteresse na área 

cultural por parte do poder público, trajetória de avanços e retrocessos na área da cultura; falta 

de registro sobre o passado. 

Institucional: descontinuidade de políticas públicas e de atuação do Estado; desestruturação e 

falta de institucionalidade na área cultural;  

Legal: ausência de marcos legais; legislação contraditória, desatualizada ou não 

utilizada/implementada. 

Político:disputas entre executivo e legislativo; diferenças político-partidárias entre regiões; 

predomínio histórico de alguns partidos; visibilidade da cidade do Rio de Janeiro concentrando 

disputadas políticas. 

Econômico: recursos dos royalties do petróleo em várias cidades do estado mas índices 

elevados de pobreza; grandes investimentos do PAC na região metropolitana; dificuldade de 

obtenção de recursos financeiros em pequenos e médios municípios; ênfase na questão da 

economia da cultura e do entretenimento. 

Social: elevado índice de violência e insegurança; cultura considerada como  elemento para a 

inclusão social, fraco histórico de articulação e participação social. 

Cultural:grande diversidade de manifestações culturais; conflito ou diferenciação entre cultura 

de elite e cultura popular; destaque da perspectiva de economia da cultura 

Simbólico: ocorre tanto a supervalorização da cidade do Rio de Janeiro como capital cultural 

quanto à estigmatização da região da Baixada Fluminense como centro de violência e pobreza. 

Além disso, são reforçadas as diferentes entre região metropolitana e interior do estado; 

convivência entre a ―velha‖ e o ―novo‖; 

Administrativo: indefinição de formas de gestão ou  inexistência de mínimos mecanismos de 

gestão; problemas de infraestrutura, de formação de profissionais específicos para os setores e 

para a gestão; escassez de recursos; dificuldades de prestação de contas;  

 

Conforme as análises apresentadas acima é possível corroborar o argumento de 

Carvalho (2009), que indica as transformações pelas campo organizacional da cultura vive 

passando, superando seu caráter mais tradicional. A perspectiva da autora, que aponta o 

Estado, como um importante ator nesse processo também é verificado.  

Ainda, uma questão central observada na pesquisa de campo é uma das indagações 

feitas por Carvalho (2009) a respeito da trajetória do campo: a questão da participação da 
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sociedade. No campo da cultura do estado do Rio de Janeiro, em virtude da própria 

desestruturação do campo e das diretrizes propostas pelo MINC para a elaboração dos Planos 

estadual e municipais de cultura foram abertos espaços para a participação e articulação da 

sociedade civil. Mesmo assim, ao que parece, essa participação parece já estar sendo 

controlada pelo poder público. 

 

 

3.2 As organizações responsáveis pela administração pública da cultura no estado do 

Rio de Janeiro e seus mecanismos de gestão 

 

 O segundo passo para compreender o objeto de pesquisa trabalhado neste estudo 

consiste na caracterização das organizações responsáveis pela administração pública da 

cultura no estado do Rio de Janeiro. Tendo em vista que a forma de inserção da relação entre 

cultura e desenvolvimento será diretamente influenciada pela estrutura e forma administrativa 

dessas organizações. 

 No que diz respeito aos objetivos organizacionais é importante ressaltar que estes são 

estabelecidos de forma diferente para as organizações estadual e municipal e para os 

equipamentos culturais. A SEC possui objetivos mais amplos,d e grande proporção e de alto 

impactos, enquanto os municípios possuem objetivos estruturantes para o setor cultural 

A Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro (SEC, 2010) tem como missão: 

“estimular o desenvolvimento cultural do estado‖.  Além disso, o órgão tem as seguintes 

atribuições: 

 

 formular e supervisionar a execução da política estadual para a área cultural, em 

estreita articulação com os órgãos e entidades a ela vinculadas, bem como os demais 

órgãos públicos e privados envolvidos;  

 manter intercâmbio com órgãos e entidades afins, nacionais ou estrangeiros, visando 

obter cooperação técnica e/ou financeira para o desenvolvimento de seus programas, 

projetos e atividades;  

 incentivar a criação artística em todas as suas formas de expressão, bem como a 

integração cultural, a pesquisa de novas linguagens, a formação e o aprimoramento do 

pessoal de sua área de atuação;  

 incentivar medidas, planos, programas e projetos que visem à preservação, à difusão e 

ao desenvolvimento de ações educativas e culturais em todo Estado, inclusive 
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mediante o estímulo à criação de novas instituições mantidas pelo poder público ou 

pela iniciativa privada;  

 adotar medidas que visem ao levantamento e à preservação, na esfera estadual, do 

patrimônio imaterial, histórico, artístico e arquitetônico;  

 celebrar convênios, contratos e outros ajustes equivalentes com entidades públicas ou 

privadas, do país ou do exterior, para o desenvolvimento de programas, projetos ou 

atividades relacionadas à sua área de atuação, observada a legislação pertinente; e, 

 estabelecer critérios e diretrizes para a gestão dos recursos destinados aos fundos 

diretamente vinculados à Secretaria. 

 

Percebe-se uma ênfase na previsão de parcerias com entes privados e pouco foco na 

atuação junto à sociedade. Além disso, embora não haja nas atribuições menção à 

elaboração de políticas culturais, o estado passa pelo momento de elaboração de seu plano 

estadual de cultura. Dessa forma, a construção de políticas culturais é um objetivo 

verificado nos depoimentos: 

maior dificuldade é a ausência de políticas estruturadas e estruturantes pra cultura. 

Estruturadas no sentido que pensem a longo prazo, e estruturantes, que haja um 

sistema, né, que esteja articulado, e pensando no longo prazo, e estruturante no sentido 

de... é... também permitir que os movimentos, os fenômenos culturais se desenvolvam, 

é... de forma a pensarem no longo prazo, também, é... se desenvolvam sem contarem 

com uma única fonte de recurso, se desenvolvam pensando na sustentabilidade 

própria, e aí a gente vai cair numa das, digamos, num viés que é um dos principais 

vieses da secretaria hoje, né, que é tentar trabalhar com a produção cultural, é... de 

forma a focar nessa necessidade de sustentabilidade (Secretária Estadual de Cultura do 

Rio de Janeiro. 

 

A gente precisa... fazer com que hajam pontos de intersecção, de encontro, e que 

possam interferir na construção da política estadual. Então nosso desafio, é, é trazer o 

debate para esse campo, porque senão, a gente pode ter um plano não representativo, 

em que aquelas pessoas que estão mais mobilizadas, que tem mais recursos, é que vão 

definir o rumo da política. Então eu acho que o nosso desafio é mobilizar essa grande 

massa, de agentes culturais, inclusive de pequeno porte, que estão na periferia, e que 

não tem, não tem fala, que não são ouvidos... A gente quer fazer com que eles sejam 

ouvidos, que eles falem (Representante do Sistema Estadual de Cultura do Rio de 

Janeiro). 

 

 

Além disso, verifica-se nos municípios também a necessidade de construir ações 

capazes de estruturar o setor cultural e o próprio mercado: 

 

assim, a gente, é, eu acho que, tem coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem 

que pensar, a gente tem que provocar, de maneira que a gente ajude com que o 

mercado se estruture. [...]Tem coisas que nós temos que fazer, porque nós temos que 

melhorar a vida do cidadão, dentro da nossa pasta, no caso, da cultura (Representante 

da administração pública da cultura do município do Rio de Janeiro). 
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nosso objetivo nesse segundo ano de governo, trabalhar os equipamentos culturais, 

nós já conseguimos uma verba de trezentos mil reais pra centros culturais, é 

insuficiente, mas é pra montar uma sala, né, começar por aí, (inaudível) um pouquinho 

da previsão que a gente tá pensando pras políticas culturais públicas aí (Representante 

da administração pública da cultura do município de Maricá). 

 

Outro ponto importante diz respeito ao fato de que melhorar a qualidade de vida dos 

cidadãos, mobilizar a sociedade civil são aspectos presentes nos objetivos organizacionais. 

Além disso, cabe destacar que alguns entrevistados relataram certos equívocos na 

definição dos objetivos de ações organizacionais em prol da população de áreas pobres. 

Essas questões podem ser verificadas nas falas a seguir: 

 

Mas nem Theatro Municipal, nem os museus do Estado, nem os teatros do Estado eles 

não existem para os seus funcionários, eles existem para o bem público, eles existem 

para atender da melhor forma possível o seu papel social, que é o de ser uma 

instituição pública da cultura. Portanto, este é o principal objetivo, os outros são 

secundários (Fala da secretária estadual de cultura, na 5ª Reunião Extraordinária da 

Comissão de Cultura). 

 

Claro que é importantíssimo uma ação social , imagina se eu fosse falar que a ação 

social fosse... mas muitas vezes os projetos sociais nas favelas cariocas , nas 

comunidades como chamam agora, você, eu vejo o garoto, eles botam o garoto 

batucando, você, as ONGS agora pegam um programa, levantam uma bela quantia e 

botam os garotos juntos batendo tambor, ninguém que eu conheça que nasce na 

Mangueira se até os 14 anos ele não tiver batendo o tamborim ele é ruim de ritmo 

mesmo. E não vão aprender a bater tamborim, entendeu? Você tem certeza, ele não 

precisa de ONG nenhuma pra dançar um pouco de capoeira, e pra lutar capoeira, no 

morro da Mangueira (Representante A da administração pública da cultura do 

município de Niterói). 

 
é um sonho que eu tenho vontade de tentar implementar, né, já to no sexto ano, eu não 

sei se vai dar pra concluir isso, mas de qualquer forma nossa meta também, né, além 

desse centro municipal, que eu falei, é implementar o teatro municipal de Mendes 

(Representante A da administração pública da cultura do município de Mendes). 

 

 tem o Brasil que a gente não conhece e tem uma cidade que a gente não conhece, tem 

um estado que a gente não conhece. Então tem a cidade que a gente não conhece. Né? 

Então, assim, muito baseado nisso, é, essa secretaria, ela pensa a cultura de uma 

maneira muito ampla, onde, a gente é, tem feito e tem proposto medidas estruturantes, 

organizando (inaudível), sem esquecer, que a gente não pode abandonar, uma cadeia 

produtiva, um mercado cultural, que existe, e precisa sobreviver, né, porque aquilo 

dali, a gente não tá falando só do empresário, dos lucros, não. A gente tá falando de 

geração de emprego, de emprego e renda, e que é importante que essa cadeia funcione, 

porque isso dá visibilidade, isso dá adjetividade pra cidade. Então a gente não pode 

esquecer, do, do que é produzido, nessa essência de pensamento que é ainda, que é de 

fato Centro e Zona Sul, não é desprezar isso, mas, a gente procura também 

desenvolver medidas estruturantes pra cidade, em termos Culturais (Representante da 

administração pública da cultura do município do Rio de Janeiro). 

 

Também pode ser verificado nos depoimentos que além de potencializar a  visibilidade 

dos governantes, a conclusão dos objetivos de estruturação da área cultural também 
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representam uma forma de conhecer o estado e os municípios no que diz respeito à 

cultura. 

Em resumo, os objetivos organizacionais podem ser caracterizados como: (a) 

informais: há diferenças entre o que é formalizado e o que é falado; na fala são em geral, 

objetivo genéricos, de nível macro e estruturantes; são de grande proporção; envolvem 

múltiplas áreas culturais;  esperam reflexos no mercado e na condição de vida do cidadão; 

pressupõe a existência prévia de políticas culturais e de autonomia, que geralmente não 

existem; em geral não são operacionalizados; e (b) formais: quando transpostos em 

atribuições são, em geral, de curto ou médio prazo, de pequena amplitude, com foco em 

determinados segmentos culturais, gerenciamento de fundos e em ações educativas; voltados 

para parcerias técnico-financeiras com entes privados no estado e com atores da sociedade 

civil nos município; dependentes de objetivos governamentais ou de outras secretarias no 

nível município e que no nível estadual, já prevêem a criação de novas organizações paralelas 

às estaduais para o desenvolvimento cultural; são operacionalizados via superintendência no 

estado e via projetos e ações nos municípios.   

 

No que diz respeito à estrutura organizacional é importante ressaltar que houve, ao 

longo dos últimas anos, mudanças significativas nas estruturas organizacionais do estado e 

dos municípios. Por parte do estado, várias superintendências foram criadas e as fundações 

perderam seu papel como responsáveis pelos equipamentos de cultura. Já nos municípios, há 

vários exemplos de secretarias, antes compartilhadas com as áreas de educação e turismo, que 

foram criadas apenas para a pasta da cultura 

Abaixo é apresentada a configuração inicial da secretaria de estado de cultura do rio de 

Janeiro, no momento do início do atual governo: 

 

 SECRETARIA DE CULTURA  

o Fundação Teatro Municipal – FTM 

 Escola Estadual de Dança Maria Olenewa 

 Central Técnica de Produção Tatiana Memória 

o Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro – FUNARJ 

 Casa de Cultura Laura Alvim 

 Casa Euclides da Cunha 

 Casa de Oliveira Vianna 

 Museu Antonio Parreiras 

 Museu Carmem Miranda 

 Museu de História e Artes do Estado do Rio de Janeiro (Museu do 

Ingá) 

 Museu dos Teatros 
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 Museu do Primeiro Reinado 

 Teatro Armando Gonzaga 

 Teatro Arthur Azevedo 

 Teatro Laura Alvim 

 Teatro Mário Lago 

 Teatro Gláucio Gill 

 Teatro João Caetano 

 Teatro Villa-Lobos 

 Escola Estadual de Música Villa-Lobos 

 Sala Cecília Meireles 

 Auditório Guiomar Novaes 

o Fundação Museu da Imagem e do Som - FMIS 

 Museu da Imagem e do Som 

o Fundação Casa França Brasil 

o Superintendência de Bibliotecas 

 Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro - BIPERJ 

 Biblioteca Estadual de Niterói - BEN 

 Biblioteca Estadual Infantil Anísio Teixeira - BEIAT 

 Biblioteca Parque de Manguinhos 

o Instituto Estadual do Patrimônio Cultura - INEPAC 

 Conselho Estadual de Tombamento - CET 

o Conselho Estadual de Cultura - CEC 

 

Já na figura 8, apresenta-se o novo organograma da Secretaria, já com o destaque para  

o papel das superintendências. 

 

Figura 7: Novo Organograma da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro 
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Fonte: SEC (2010) 

 

Tais mudanças são encaradas pela SEC como uma iniciativa de melhorar a 

operacionalização das políticas estaduais, conforme o relato a seguir: 

A secretaria mudou muito e ainda vai mudar muito. É totalmente um trabalho em 

progresso. A cada seis meses a gente se reúne e acha que a estrutura que tem ali não é 

essa que devia te e que vai ter outra. E ela tá mudando mesmo. Ela tem mudado 

constantemente. Ela não tem nada a ver com a secretaria de antigamente. É... Mesmo 

o quadro funcional dela, é completamente diferente hoje. [...]Aí depois tem as 

fundações que eu vou falar um pouquinho também. Na secretaria, como a secretaria 

foi criada, também, nunca teve um concurso público, a secretaria não tinha um quadro 

próprio. O que eu tinha lá era um bando de gente vinda de todos os lugares que você 

puder imaginar. Eu tinha um monte de gente que era cargo de confiança, e tinha um 

outro monte de gente que era, vinha da secretaria de educação, vinha do Proderj, vinha 

da Riotrilhos, (risos), vinha da Central, vinha... [..]. A primeira coisa que a gente fez 

foi dar uma arrumada nisso, como não tinha condições de fazer um concurso 

imediatamente, nem a gente sabia que tipo de gestor a gente precisava pra isso, é... eu 

não sabia por que era meu primeiro momento ali, eu tinha muita coisa pra aprender, 

mas a gente trouxe muita gente da prefeitura, funcionários da prefeitura e do governo 

federal, que são hoje, até hoje na equipe, e também não sabia, porque não se sabe até 

hoje exatamente o que se precisa na área da cultura ainda, isso ta sendo construído 

[...]O Ministério do Ministro Gil, e agora com o Ministro Juca tem essa grande 

qualidade que é se pensar de forma estruturante, assim, né, que é uma novidade na 

área da cultura. Isso naturalmente fez o, os estados, os municípios se mexerem um 

pouco mais. Mas a gente não sabia que que a gente precisava. Então, o que eu 

consegui na época negociar foi ter um banco de, cargos de, cargos comissionados, pra 

contratar gente. E aí eu fui contratando gente, assim, eu dividi as minhas atenções 

entre contratar gente nova, do mercado,[...]E o engraçado é que, daquela secretaria 

que, existia, a, três anos atrás, quando eu entrei, pra agora, a gente não aumentou o 

número de funcionários[...] E a gente, assim, a gente aumentou o salário de todos, 

mudou tudo isso pra criar uma outra lógica, mas, é, a gente aumentou, assim, o custo 

com pessoal em, se eu não me engano, em sete por cento, nesses anos todos, dentro da 

secretaria. Mas a gente mudou completamente o quadro funcional, e mudou também 

completamente a estrutura da secretaria [...]Além disso, tinha o Inepac que a gente 

tinha que reestruturar, o Inepac vive até hoje, porque isso não tá cem por cento 

resolvido, uma situação muito esquizofrênica, porque ele é Instituto Estadual do 

Patrimônio Cultural, mas ele não é um instituto, ele não tem personalidade própria, ele 

é um departamento da secretaria...[...] Então a secretaria hoje funciona assim, é, 

debaixo dessas superintendências estão todas as ações da secretaria, mesmo que elas 

estejam relacionadas a uma fundação, como o Teatro Municipal, ou a Funarte, elas, 

elas, a política dessas instituições é, é sempre gerenciada através dessas 

superintendências (Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Esses movimentos são também criticados por alguns entrevistados, conforme o relato 

a seguir: 

mas eu vi o seguinte ela primeiro que a secretaria pra você ter idéia nos tínhamos 80 

emails dentro da secretaria, quando eu sai já eram 200 ela inchou quer dizer cada setor 

que funcionava com três pessoas , tinha dez pessoas trabalhando ali, e e quando eu sai 

de la a pouco tempo as pessoas não existia uma comunicação então ia fazer uma coisa 

o outro não sabia essa é a estrutura que tem hoje (Ex-funcionário da Secretaria 

Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 
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Verifica-se, ainda que a atual configuração, mantém um aspecto da anterior, a 

inexistência de órgãos ou setores de articulação com os municípios. Além disso, são 

estabelecidas múltiplas e complexas relações entre os níveis hierárquicos e funcionais. A 

seguir, no quadro 43, são apresentadas as atribuições de cada superintendência: 

 

Quadro 41. Superintendências da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro 

Superintendência Descrição 

Superintendência 

da Leitura e do 

Conhecimento 

Pensa e constrói uma política de leitura para todo o Estado do Rio de Janeiro, dentro e fora 

das bibliotecas públicas. Sua atribuição é promover o desenvolvimento sócio-cultural do 

indivíduo, de forma a favorecer seu processo educativo e intelectual, facilitando-lhe o 

acesso ao livro, fonte de informação e prazer, bem como às atividades culturais, sem 

qualquer restrição de etnia, credo ou idade.  

Superintendência 

de Cultura e 

Sociedade 

Promove ações no âmbito de cultura e educação, diversidade cultural e economia criativa. 

Formula e implementa políticas, programas e projetos culturais, em consonância com a 

Secretaria de Estado de Cultura.Desta forma, desenvolve propostas culturais e 

pedagógicas por meio de programas como Núcleo de Cultura nas Escolas, Olimpíada de 

Jogos Digitais e Educação, Projeto de Ocupação Cultural, Pontos de Cultura, Incubadora 

Rio Criativo e Escritório de Apoio à Produção Cultural. Além de orientar, apoiar e 

coordenar políticas de planejamento para a implantação de projetos na área, a 

superintendência também identifica potencial de sinergia e de atividades transversais com 

outros órgãos da esfera pública e da sociedade civil, que utilizem cultura como forma de 

integração. Além disso, fomenta e incentiva a integração e a dinamização de grupos 

culturais em âmbito estadual. 

Superintendência 

de Museus  

Foi criada, em abril de 2008, com a missão de estabelecer e promover em museus e 

instituições do estado políticas públicas voltadas para a preservação do patrimônio e da 

memória. Dessa forma, valoriza a diversidade cultural e orienta, em caráter técnico, ações 

de gestão, comunicação, pesquisa e educação. Tem orientado ações, apoiado a 

qualificação e auxiliado a elaboração de diagnósticos da área cultural, estabelecendo uma 

rede fluente de diálogos e de cooperações. Em 2010 e nos próximos anos pretende 

consolidar uma política para a área museológica que permita ampliar ainda mais as ações 

junto não só às unidades da Secretaria de Cultura, bem como prestar apoio técnico e 

conceitual no desenvolvimento de outras instituições atuantes, preocupadas com a 

abrangência e a gestão de suas ações. Isso permitirá ampliar o acesso aos bens culturais, 

preservando a memória e construindo cidadania. Entre os eixos estratégicos de atuação da 

Superintendência está a Difusão de Bens Culturais, responsável por programas e projetos 

de circulação, ampliação, estímulo e produção de estudos e pesquisas que divulguem a 

memória fluminense. Outro eixo é Memória e Cidadania, que estimula a prática de 

atividades voltadas para o fortalecimento da memória como meio de interação social. 

Existem, ainda, as seguintes linhas: Preservação do Patrimônio Cultural, que estimula a 

preservação dos bens culturais por meio da documentação, da conservação e de ações 

integradas; Modernização da Gestão, que elabora planos museológicos, adequando-os aos 

novos desafios e modelos de gestão pública — o que inclui ações de estímulo à criação de 

instrumentos legais de gerenciamento, como conselhos, estatutos, planos e fundos para 

museus; Formação e Fortalecimento de Redes e Sistemas que integram as instituições 

museológicas, por meio de ações transversais e multidisciplinares. 

Superintendência 

da Lei de 

Incentivo  

 

Planeja e coordena as ações voltadas à execução da Lei de Incentivo à Cultura do Estado 

do Rio de Janeiro. Suas responsabilidades incluem planejar, coordenar e executar todas as 

atividades relativas à recepção, análise e controle de processos e dados de proponentes de 

projetos culturais realizados com recursos incentivados; acompanhar e fiscalizar a 

execução dos projetos culturais incentivados; coletar e sistematizar informações sobre 

custos e condições das produções culturais; acompanhar e sistematizar os dados relativos 

aos instrumentos de incentivo promovidos por instituições públicas e outros organismos 

de atividade cultural; acompanhar e dar suporte ao desenvolvimento das atividades da 

Comissão de Aprovação de Projetos (CAP); e, por fim, encaminhar à Secretaria de Estado 

de Fazenda informações relativas à concessão de benefício fiscal. Fazem parte da 

Superintendência da Lei de Incentivo a Coordenadoria de Certificação e a Coordenadoria 

de Acompanhamentos e Controle. Entre as atribuições da Coordenadoria de Certificação 
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estão cadastrar, analisar e emitir parecer sobre o enquadramento prévio dos projetos 

culturais candidatos à captação de recursos originários da Lei de Incentivo à Cultura; 

propor critérios e parâmetros de avaliação de projetos a serem beneficiados com recursos 

originários da Lei de Incentivo à Cultura; e emitir o Certificado de Aprovação de Projetos. 

À Coordenadoria de Acompanhamento e Controle compete controlar a execução dos 

projetos culturais aprovados pela Comissão de Aprovação de Projetos (CAP), com vistas à 

verificação da regularidade do seu cumprimento, segundo o cronograma de realização do 

projeto aprovado; realizar vistorias, avaliações e demais procedimentos necessários à 

plena execução dos projetos culturais; analisar e pronunciar-se sobre os requerimentos 

relativos à execução dos projetos culturais; encaminhar para análise as prestações de 

contas dos projetos incentivados; analisar e aprovar relatório final dos projetos e conceder 

Certificado de Conclusão de Projeto. 

Superintendência 

do Audiovisual 

Planeja e coordena as ações voltadas à execução de políticas para o fortalecimento e o 

crescimento da indústria do audiovisual no estado do Rio de Janeiro. Seu objetivo é 

desenvolver, modernizar e fortalecer a economia fluminense como principal polo 

audiovisual da América Latina. É responsável pela estruturação do Rio Audiovisual, 

programa reconhecido como um dos 42 projetos do Plano Estratégico do Governo do 

Estado do Rio de Janeiro. As atividades da Superintendência do Audiovisual incluem 

Chamadas Públicas objetivando o desenvolvimento e a produção de conteúdo audiovisual, 

o Cine Mais Cultura (em parceria com o Ministério da Cultura), o Prêmio Adicional de 

Renda do Cinema do Estado do Rio de Janeiro, o Prêmio de Estímulo à Exibição do 

Cinema do Estado do Rio de Janeiro e o Cinema para Todos. Também atua em cooperação 

técnica com o Senai e com a Fundição Progresso, para desenvolver iniciativas conjuntas 

que fortaleçam a indústria audiovisual do Rio de Janeiro, bem como para criar parcerias na 

formação de cursos técnicos para profissionais da área. Integram a Superintendência do 

Audiovisual a Coordenadoria de Desenvolvimento da Indústria e a Coordenadoria de 

Difusão e Acesso. 

Superintendência 

de Artes 

É responsável por promover ações no âmbito das artes cênicas (teatro adulto, teatro 

infantil, teatro infanto-juvenil, teatro de rua, dança e circo), das artes visuais (artes 

plásticas, desenho e fotografia) e da música. Entre suas competências está a administração 

da Casa França-Brasil, da Escola de Música Villa-Lobos, da Sala Cecília Meireles, do 

Parque Lage e de sua Escola de Artes Visuais. Encarrega-se, ainda, em parceria com a 

Funarj (Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro), da programação 

e ocupação dos teatros da rede estadual, que são o Teatro da Casa de Cultura Laura Alvim, 

a Sala Rogério Cardoso (Porão da Laura Alvim), o Teatro Glaucio Gill, o Teatro Villa-

Lobos, o Teatro João Caetano, o Teatro Arthur Azevedo, o Teatro Mário Lago e o Teatro 

Armando Gonzaga. Faz o acompanhamento de projetos contemplados em editais de 

fomento direto. Cria, coordena e realiza, em parceria com municípios do interior, projetos 

como o Circuito Estadual das Artes, o Novas Cenas e o Banda Larga. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEC (2010) 
 

Vale ressaltar que várias superintendências possuem o papel de elaborar políticas 

públicas, sem que haja um vínculo direto entre suas atribuições e as da SEC. Além disso, 

alguns segmentos culturais são priorizados em relação aos demais, com a criação de 

superintendências específicas.  Outro ponto é que tais objetivos precedem autonomia por parte 

desses setores e diretrizes maiores estabelecidas pelo poder público estadual. Porém , é bom 

lembrar que o plano estadual de cultura ainda se encontra em elaboração. 

Já no quadro 44, são apresentadas as atribuições dos demais órgãos ligados à SEC: 

 

Quadro 42: Outros Órgãos da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro 
Órgão Descrição 

Conselho 

Estadual de 

Cultura 

O Conselho Estadual de Cultura do Rio de Janeiro (CEC) tem a competência de colaborar 

na formulação da política cultural do Estado, bem como de zelar pelo cumprimento de 

normas e atos que contribuam para aprimorar o processo de desenvolvimento cultural e 
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 socioeconômico do Rio de Janeiro.  Nomeado pelo Governador, o colegiado é composto 

por 21 membros efetivos e 4 suplentes, escolhidos entre pessoas de notável saber e 

experiência nos diversos campos da cultura. No momento, o Conselho Estadual de Cultura 

conta com 15 efetivos e 1 suplente. Atualmente, a Lei nº 1390, de 30/11/1988, e o 

Regimento Interno, publicado no Diário Oficial de 22/08/1996, regulam o funcionamento 

do CEC. 

Instituto Estadual 

do Patrimônio 

Cultural - Inepac 

O - Inepac, há 40 anos dedica-se à preservação do patrimônio cultural do Estado do Rio de 

Janeiro, elaborando estudos, fiscalizando e vistoriando obras, emitindo pareceres técnicos, 

pesquisando, catalogando e efetuando tombamentos. 

Filme Rio - Rio 

Film Commission 

A (FRRFC) foi criada em 2009 por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado de 

Cultura e a RioFilme com a missão de atrair produções audiovisuais, nacionais e 

estrangeiras, de todos os formatos e conteúdos, tanto para o município do Rio quanto para 

o Estado do Rio de Janeiro. Para atingir este objetivo, a FRRFC apóia os produtores em 

todas as esferas - política, técnica, legal, de infraestrutura e de logística – sempre 

valorizando a mão de obra, a tecnologia e a indústria locais. É também sua atribuição 

divulgar as privilegiadas locações disponíveis para as gravações e filmagens, sejam elas na 

capital ou nos demais municípios do estado. Por fim, cabe à FRRFC orientar os produtores 

em todas as etapas dos seus projetos para assegurar que o trabalho no Rio seja agradável e 

seguro. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da  SEC (2010) e INEPAC (2010) 
 

Quanto ao INEPAC, cabe ressaltar a relação conflituosas entre o órgão e a SEC. Já no 

que diz respeito ao Conselho Estadual de Cultura, cabe comentar que este ainda não possui o 

formato recomendado pelo MINC, já que ainda é um conselho de notáveis indicados pelo 

governador. Além disso, vários municípios já possuem uma estrutura mais avançada do que a 

adotada no estado, com  modelos deliberativos e paritários. Os depoimentos abaixo ilustram 

essa problemática: 

 

nós tivemos que  mudar o conselho completamente. Conselho viciado, conselho...não 

é, [...] Então mudamos o perfil do conselho. Tornamos o conselho deliberativo. O 

plano municipal de cultura nós estamos em fase de elaboração. Elaboramos a 

conferência municipal de cultura, que é um pré requisito, pra elaboração do plano 

municipal de cultura (Representante da administração pública da cultura do 

municípios de Petrópolis). 

 

[...]o conselho estadual de cultura também ele segue os moldes da década de 70, dos 

militares né, não tem eleição e tal. E..e isso acaba sendo um espelho para as cidades e 

ai com a mudança do conselho estadual, a gente também vai...vai, na seqüência ver 

nos municípios essa composição também sendo reformulada, dando para os conselhos 

uma condição paritária, democrática com eleição e tal e tal..acho que isso é uma..uma 

teia, uma chave né encadeia, que liga os elos (Representante da Comissão Estadual 

dos Gestores de Cultura – ComCultura).  

o estado também, mas acho que tem muita coisa, tem editais, tem ações, tá 

dialogando, acho que ainda tem, por exemplo, uma fragilidade que a gente viu a 

diferença: o conselho, por exemplo. Porque[...] Ora, era um conselho de notáveis, 

naquele processo de conselho, criado, que era, que era o Ministro  que, que escolhia os 

notáveis [...]É, não ficar questionando, e aí, o conselho do Rio de Janeiro, porque esse 

Conselho Federal de Cultura, à época, inspirou os conselhos (inaudível) do estado, a 

exemplo do Rio que é ainda tá nesse formato, que é o Governador Cabral que decide. 

Ora, nos, vai completamente de encontro, e não ao encontro, do formato que a gente 

entende que tem que ser no mínimo paritário. Vai mudar? Acho que sim, espero que 

mude, mas, por exemplo, pra dar um pequeno exemplo, ou um grande exemplo, de 

uma, eu não diria divergência, é uma, uma diferença da nossa gestão, porque nós 

herdamos desse conselho federal, mudamos a lógica do nosso conselho (Representante 

do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 
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mas tirando nos não temos ainda um conselho de cultura vamos fazer esse ano, 

puramente burocrático, porque um conselho de cultura não serve para nada, esse 

conselho é ficção, conselho só serve se for deliberar alguma coisa, e mais ainda se o 

que ele for deliberar for efetivamente realizado, se não for deliberar na realidade nada 

também não serve para nada, então vamos ter um conselho de cultura mais sem muitas 

esperanças de que esse conselho de cultura venha contribuir para a cultura da cidade, 

geralmente os conselhos de cultura são pessoas que estão no conselho para defender 

suas agremiações não estão para fazer um consenso nem um master plano da cultura 

da cidade, não. [...] mas os conselhos municipais na verdade são organismo de defesa 

das associações civis que representam e defendem seu lado e se apóiam quando o 

interesse é comum e discordam quando um está tirando do outro, ai é meio 

complicado. Mas é assim que funciona é assim que a gente vai fazer não tamos aqui 

para inventar roda, nem tem como inventar roda nesta área (Representante da 

administração pública da cultura do município de Armação de Búzios). 

 

 Mo que tange à configuração municipal, há distintas configurações estruturais. 

Enquanto alguns municípios compartilham secretarias, outro já possuem Fundações, 

agilizando a operacionalização de suas iniciativas. Os depoimentos a seguir demonstram essas 

diferentes realidades: 

 

existe uma dificuldade muito grande pra desenvolver a cultura no município, porque 

ela é vinculada a secretaria de educação (Representante da administração pública da 

cultura de Santa Maria Madalena). 

 

Eu acho que no município que priorizar a cultura, a secretaria de cultura deveria ser 

independente, aliás, eu sou contra a secretaria de cultura eu acho que a cidade deve ter 

uma fundação cultural, eu acho que esse é o modelo de governança mais interessante 

para o município é a fundação. Por quê? A fundação tem uma gestão com maior 

agilidade, tem mais possibilidade de captar recursos, pode-se escrever determinadas 

leis de incentivo que a prefeitura não pode como lei Rouget, Assine, enfim, algumas 

outras leis que o município não pode, então a gestão, acho que a governança deveria 

ser através de uma fundação e não de uma secretaria de cultura. O nosso modelo aqui 

tende para uma fundação, o nosso caminho futuro é uma fundação (Representante da 

administração pública da cultura do município de Armação de Búzios) 

 

porque a gente não teve aumento no orçamento pra isso, e, a gente teve que ter um 

orçamento contingenciado, então, se aumentou, aumentou muito pouco. E a gente tem 

um problema muito grave, com os funcionários da Secretaria de Cultura, [...] voltando 

com o assunto da formação, [...] Essa secretaria, ela nunca teve concurso específico 

pra área de produção, cultural. Nunca houve concurso. Não tem cargo, pra produtor. 

[...] até hoje você vai pro interior do estado tem uma secretaria pra educação, turismo, 

esporte e lazer, então, é, essa secretaria, [...] Velhos. Que se aposentam. A secretaria é 

extremamente envelhecida. A gente tem os cargos de confiança, que aí a gente montou 

uma equipe, mas quando outro secretário chegar é outra equipe, e por aí a coisa vai, o 

que é muito perigoso, porque você tem que ter funcionários de carreira, porque é isso 

que dá memória pra Secretaria de Cultura, isso que dá uma história, isso que você 

garante que coisas sejam, é, perpetuadas, e temos terceirizados, que é um problema na 

vida de qualquer gestor. Mas que não tem saída, (inaudível). Pedi, já, concurso, e pedi 

também estagiários, pra tentar dar uma renovada, né, [...] Então, assim, é muito difícil 

trabalhar com essa realidade, hoje a gente tem um núcleo de produção aqui que as 

quatro pessoas são terceirizadas. Como é que a gente não tem um núcleo de produção 

cultural na Secretaria de Cultura? Entendeu? Não é possível isso (Representante da 

administração pública da cultura do município do Rio de Janeiro). 
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a estrutura é pequena, maass nada que a gente não resolva com um pouco de 

criatividade (Representante da administração pública da cultura do município de Nova 

Iguaçu). 

 

Já foi um grande avanço né que a maioria ao redor e a maioria das prefeituras não 

existe secretaria de cultura e sim departamentos de cultura que eu acho que dificulta 

muito mais o fato de se trabalhar cultura no Município né você acaba tendo divisões 

né e a verba já é pouca pra aplicar (Representante da administração pública da cultura 

de Macuco). 

 

 

No caso, aqui é bem diferente devido a algumas características e por questões políticas 

mesmo éé aqui tem uma grande vantagem, por exemplo, pra uma cidade de interior, 

não digo só do Estado do Rio, mas do Brasil, que aqui tem o órgão gestor próprio, [...] 

éé a Secretaria de Culti...de Cultura, [...] então isso já é uma vantagem [...] outra 

grande vantagem que é ter um prefeito com uma visão cultural (Representante da 

administração pública da cultura do município de Maricá). 

 

―aqui em Niterói a gestão funciona assim: é a secretaria de cultura, e a Fundação de 

Arte que na verdade é o executivo da, é o braço executivo da secretaria de Cultura, 

então, todos os, os museus, os centros culturais são administrados pela Fundação de 

Arte (Representante da administração pública da cultura do município de Niterói). 

 

eu vejo que é uma estrutura até adequada, mas com deficiências [...]nós ficamos 

sempre a mercê da Secretaria de Transporte, porque nosso orçamento não comporta, 

também, investimento, [...] a gente sempre divide o transporte ordenadamente junto à 

Secretaria de Educação (Representante da administração pública da cultura do 

município de Engenheiro Paulo de Frontin). 

 

 Em síntese, no que diz respeito à estrutura organizacional é possível dizer que ela 

possui caráter formal, sendo predominantemente burocrática e centralizada nas organizações 

públicas municipais, com elementos de burocracia flexível em alguns municípios. Elas 

também são complexas no nível estadual, com múltiplos tipos de relações entre os órgãos e 

conflitos de atribuições e possuem tendência à padronização segundo o modelo do Sistema 

Nacional de Cultura. Além disso, as estruturas possuem um viés informal já que há uma 

estrutura paralela existente em várias organizações, como alternativa para aos entraves 

atribuídos à burocracia ou para a gestão de convênios ou parcerias com entes privados e da 

sociedade civil. 

 

No que diz respeito à forma de administração, cabe ressaltar a predominância do 

modelo burocrático no campo. Porém, no plano estadual, o Estado começa a adotar a uma 

forma de gestão voltada para resultados, baseada nos princípios de reforma do Estado. A 

adoção dessa nova perspectiva de gestão é apresentada como uma alternativa para trazer 

eficiência à operacionalização das políticas públicas, como pode ser verificado na figura a 

seguir: 
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Figura 8: Comparativo entre modelos de gestão na operacionalização da Política Estadual de 

Cultura do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Adaptado de Apresentação sobre as Organizações Sociais -  SEC (2008) 

 

 O rompimento com o modelo burocrático parece então ser um dos objetivos da atual 

gestão  e é defendido como a única forma de garantir o controle público sobre a área da 

cultura: 

A burocracia dos atuais mecanismos que caracterizam a administração estatal, que as 

instituições culturais têm que enfrentar, inviabilizam a adoção de práticas de gestão 

verdadeiramente compatíveis com a especificidade e o dinamismo da atividade 

cultural. Isso enfraquece a atuação do Poder Público em prejuízo do atendimento às 

demandas da sociedade (Apresentação sobre as Organizações Sociais - Secretaria 

Estadual de Cultura - 2008). 

 

A manutenção do modelo atual gera mais um problema para a gestão, qual seja, a 

existência de estruturas paralelas como  as Associações de Amigos. Elas foram criadas 

na tentativa de suprir as dificuldades da burocracia estatal, mas prestam serviços sem 

adequada orientação do Poder Público, sem o devido  controle e fiscalização dos seus 

recursos e, portanto, sem a necessária transparência à sociedade (Apresentação sobre 

as Organizações Sociais -  Secretaria Estadual de Cultura - 2008). 

Desde que eu entrei na Secretaria de Cultura, tenho feito um trabalho muito grande, 

um esforço muito grande de estruturação da Secretaria de Cultura, [...]porque até hoje, 

desde que foi criada, era apenas um lugar para funcionários de todas as áreas do 

governo. Ela não tinha um planejamento definido, não tinha as áreas definidas e havia 

uma certa desorganização institucional que prejudicava muito o funcionamento de 

tudo lá. Eu vou dar só um exemplo: temos a Funarj, tem a Fundação Theatro 

Municipal, tem a Fundação Casa Brasil, entretanto todas as bibliotecas da Secretaria 

de Cultura estavam dependuradas embaixo do nada, assim como a Escola de Artes 

Visuais do Parque Lage, que não estava nem numa fundação, nem noutra, nem em 

departamento algum. Estava dependurada debaixo do nada.  O projeto de reforma da 

Secretaria de Cultura passa por várias etapas. Já fizemos a primeira, que era estruturar 

o núcleo estratégico da Secretaria da Administração Direta, com as suas 
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superintendências que passarão a cuidar das políticas de cada uma das áreas. Vamos 

enviar, até o final deste semestre, um projeto de plano de carreira para os funcionários 

da Secretaria de Cultura, porque nunca houve, um pedido para a realização de 

concurso público para os funcionários, para formarmos agentes profissionais de 

Cultura no serviço público. Isso não existe. E vamos também, finalmente, enviar para 

cá um projeto de criação do Inepac, porque o Instituto de Patrimônio do Estado, 

apesar de ser chamado de Instituto, não tem personalidade jurídica para isso. Estamos 

tentando arrumar todas essas áreas. O que eu posso dizer, por fim, é que eu tenho 

absolta convicção de que este é o melhor modelo de gestão para as instituições da 

Cultura e para agilizar projetos públicos. É o melhor modelo porque cabe à Secretaria 

construir as políticas, fiscalizar, fomentar, definir o que deve ser feito. E podemos, em 

parceria com a sociedade, executar melhor essas atividades, que tem profissionais na 

sociedade muito capazes para executá-la. Não estamos transferindo, em momento 

algum, a responsabilidade de fazer política pública de cultura, nem a responsabilidade 

por esse imenso patrimônio. O Estado não vai transferir a titularidade, nem o 

patrimônio nem a responsabilidade por esse acervo para uma OS. Ele vai transferir 

apenas o gerenciamento de algumas atividades para essas instituições. Por isso, estou 

absolutamente convicta que este é o melhor modelo (Fala da secretária estadual de 

cultura, na 5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Cultura). 

 

Vale ressaltar que o novo modelo é pautado na proposta do Plano de Reforma do 

Estado de Bresser Pereira. Essas questões são apresentadas nos depoimentos a seguir: 

 

Pra mim, é, a reforma do aparelho de Estado no Brasil é tão importante quanto essa 

discussão sobre cultura que a gente tá tendo. Só quem não tá acostumado com essa 

questão é que fica escandalizado, é, porque acha que, ah, é assim, sempre foi... Nunca 

foi. É... Muda de dez em dez anos o Estado muda completamente, é, é bom que mude, 

porque a sociedade muda, porque o mundo muda, porque a gente vai precisando, né, 

tendo problemas diferentes, questões diferentes, necessidades diferentes, o Estado 

precisa se adaptar a isso. [...] Então tudo isso é uma dinâmica de mudança do Estado. 

É... A lei da OS, assim como a lei das fundações estatais que, que o governo pretendia 

enviar pelo Congresso, que é uma evolução da lei da OS... A lei da OS, na verdade, 

[...] Não é restringe, dá mais controle do Estado, do poder executivo sobre as 

associações do que na época das fundações estatais, das fundações públicas. Aí veio a 

Constituição, e aí mexeu em tudo (Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

É... Hoje, os grande, as grandes instituições públicas brasileiras, ou a maior parte 

dessas grandes instituições, são OS’s. [...] OS’s; por quê? Isso não é uma questão 

político partidária, é uma questão administrativa. É a única forma de fazer funcionar, 

ou, pelo menos, é a única forma disponível nesse momento. Eu nunca defendi que as 

OS’s fossem a panacéia de todos os males, é um modelo imperfeito, como são todos, 

mas é um melhor modelo que a gente tem nesse momento, pra se desenvolver em 

outros modelos[...] OS não é Estado mínimo; OS só funciona com dinheiro do Estado 

(Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Antes disso, eu gostaria de ler para a audiência um pequeno trecho do Ministro 

Bresser Pereira, quando ele constrói o projeto de reforma do Estado Brasileiro, e o que 

ele diz sobre as OS’s, sobre a ideia que ele lançou de publicização de algumas 

atividades que não são exclusivas do poder público. Não quer dizer que não sejam 

atividades estratégicas.  Apenas não-exclusivas. Eu vou ler isso porque isso talvez 

explique conceitualmente algumas das questões levantadas pelo Deputado aqui.  O 

projeto de reforma do Estado Brasileiro. É um dos projetos, porque é natural que o 

aparelho de Estado, as instituições, o País vá se reformando permanentemente para 

melhor se adequar às demandas da sociedade e às mudanças que ocorrem no próprio 

seio da sociedade. Este projeto do Ministro Bresser Pereira está inserido numa grande 

discussão mundial sobre a necessidade de o Estado entregar valor, cumprir o seu papel 
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de atender aos interesses do cidadão com mais eficiência.  É um diagnóstico bastante 

respeitado hoje, no mundo inteiro, que os aparelhos burocráticos do Estado têm uma 

tendência a se voltarem para os seus próprios ritos e processos, a prestarem atenção 

nos ritos e nos processos e com isso deixarem de focar no que seria o objetivo final de 

tudo isso, que é a entrega de resultados, a eficiência do atendimento ao cidadão. 

Quando o Ministro Bresser propôs esse projeto de reforma do Estado. Ele, de maneira 

nenhuma, estava falando sobre a necessidade de se enxugar o Estado, ele estava 

falando da importância tamanha do Estado para regular, para fomentar, para o 

desenvolvimento de um país, essa importância tamanha que o Estado deveria se 

reconstruir, se reformular, para melhor atender a esses serviços. Foi dentro deste 

espírito que esse projeto das OSs nasceu (Fala da secretária estadual de cultura, na 5ª 

Reunião Extraordinária da Comissão de Cultura). 

 

No quadro a seguir é apresentada a caracterização geral das OSs proposta em projeto 

de Lei: 

 

Quadro 43: Caracterização das Organizações Sociais segundo o Projeto de Lei das OSs  
Item Caracterização 

Qualificação  A Organização Social não é uma instituição em si mesma, mas uma qualificação 

conferida pelo Poder Público a entidades do terceiro setor  - portanto sem fins lucrativos 

ou econômicos -,  desde que atendidos os requisitos previstos em lei. 

 O Poder Executivo poderá proceder à desqualificação da entidade como organização 

social, quando constatado o descumprimento das normas estabelecidas. 

Conselho de 

Administração 
 É obrigatório que o Conselho de Administração da entidade conte com a participação do 

Poder Público, da Sociedade Civil e dos Empregados da Entidade; 

 Não é remunerado; 

 Os Conselheiros respondem com seus bens pessoais pela gestão da entidade. 

Contrato de Gestão  Objetividade: diretrizes e finalidades definidas pelo Poder Público - SEC ; 

 Expertise: buscar-se-á parceiros que já tenham experiência nas respectivas atividades 

culturais;  

 Transparência: obrigatoriedade de publicação de balanços, demonstrativos e relatórios de 

gestão em jornais e sítios; 

 Suporte: destinação de recursos orçamentários, cessão de bens móveis e imóveis 

públicos e servidores; 

 Acompanhamento e Avaliação: estabelecimento de indicadores e metas;  e 

 Compromisso com Metas e Resultados: se os gestores não cumprirem as cláusulas 

contratuais, ficarão sujeitos a penalidades; 

Acompanhamento, 

Avaliação e 

Fiscalização 

 Ampliação dos Agentes, c/ FOCO no RESULTADO: 

o Tribunal de Contas do Estado; 

o Auditoria Geral do Estado; 

o Ministério Público; 

o Qualquer cidadão, pessoa jurídica, partido político ou entidade sindical; 

 Auditoria Externa; 

 Comissão de Avaliação; 

 Superintendências Afins; e 

 Conselho de Administração 

Fomento às 

Atividades 
 Autonomia, Flexibilidade  e Otimização dos Recursos: liberdade para efetuar pagamento 

direto, com redução de prazo e obtenção de ganhos financeiros; inexistência de 

burocracia na gestão orçamentária; 

 Racionalidade: os recursos orçamentários serão estimados a partir de informações 

detalhadas e precisas, por força de sua adequação aos  indicadores e metas previamente 

estabelecidos; 

 Garantia: o Poder Público compromete-se a efetuar a liberação das parcelas financeiras, 

sem contingenciamento, nos termos do Contrato de Gestão; 

 Incremento Financeiro: possibilidade de captação de recursos provenientes de outras 

fontes; 
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 Ganhos Financeiros: autorização para aplicação de recursos públicos no mercado 

financeiro; 

 Desburocratização: procedimentos baseados em norma própria, sem a morosidade dos 

processos que caracterizam a administração pública (ex: etapas de empenhamento da 

despesa e as do certame licitatório); 

 Eficiência: atendimento imediato das necessidades da instituição, assegurando o regular 

funcionamento das operações;  

 Fortalecimento: a parceria com o terceiro setor propiciará ao Poder Público canalizar 

esforços para as atividades de planejamento / formulação de políticas públicas, controle e 

fiscalização, deixando a cargo das entidades contratadas tão-somente a execução dos 

serviços públicos.  

 Participação: a execução dos serviços públicos, pela sociedade civil, gera, 

automaticamente, maior controle social, com ganhos na qualidade e na utilização dos 

recursos colocados à disposição. 

Servidor Público  Participação na OS: o servidor público será requisitado, computando-se o tempo de 

serviço para todos os efeitos legais, inclusive  aposentadoria; 

 Garantia dos Direitos e Vantagens: serão assegurados os benefícios previstos na carreira, 

como progressões, promoções, inclusive reajustes gerais; 

 Remuneração Extra: possibilidade de percepção de vantagem pecuniária variável; e 

 Caso não haja interesse do servidor na disposição, este  será realocado, com o respectivo 

cargo, em outro órgão ou entidade da SEC, ou devolvido ao órgão de origem. O servidor 

não será colocado em disponibilidade. 

Gestão de Pessoas  Regime Misto: servidores públicos + celetistas + outras formas (pessoa física ou 

jurídica); 

 Plano de Carreira: formação, retenção e valorização de talentos; 

 Aperfeiçoamento Contínuo: plano de qualificação e desenvolvimento de competências 

(servidores e celetistas); e 

 Sistema de Remuneração: misto, ou seja, os tradicionais mesclados com programas de 

remuneração variável por resultados e competências;  

 Previdência: possibilidade de implantação de plano de previdência privada.   

Disposições Gerais   Possibilidade de extinção das Fundações; 

 Garantia dos Corpos Estáveis com número mínimo de integrantes; 

 Manutenção do nome das Entidades; 

 Possibilidade de revisão dos termos do Contrato de Gestão. 

Fonte: Adaptado de Apresentação sobre as Organizações Sociais - Secretaria Estadual de 

Cultura (2008) 

 

Após aprovação da Lei das OSs na Alerj, os seguintes  requisitos básicos são 

necessários para a qualificação das organizações culturais como Organizações Sociais:   

 
Art. 1º O Poder Executivo poderá qualificar como organização social pessoas jurídicas 

de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas 

à cultura, e a defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, atendidos os 

requisitos previstos nesta Lei. 

Art. 2º Para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitem-se à 

qualificação como organização social, exige-se a comprovação do registro de seus 

atos constitutivos dispondo sobre: 

I - natureza social de seus objetivos relativos à área da cultura; II - finalidade não-

lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no 

desenvolvimento das próprias atividades, vedada a sua distribuição entre os seus 

sócios, associados, conselheiros, diretores ou doadores. III - previsão expressa de a 

entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um Conselho de 

Administração e uma Diretoria Executiva, definidos nos termos do Estatuto, 

assegurando àquela composição e atribuições normativas e de controles básicos 

previstos nesta Lei. IV - composição e atribuições da diretoria executiva; V - 

proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer 
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hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado, 

conselheiros, diretores, empregados, doadores ou membros da entidade; VI - em caso 

de extinção ou desqualificação da entidade, previsão de incorporação integral do 

patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos 

excedentes financeiros decorrentes de suas atividades, ao patrimônio do Estado ou ao 

de outra organização social qualificada a qual tenha, preferencialmente, o mesmo 

objeto, na forma desta Lei, na proporção dos recursos e bens por este alocados por 

meio do contrato de gestão; VII - obrigatoriedade de publicação anual de síntese do 

relatório de gestão e do balanço no Diário Oficial do Estado e, de forma completa, no 

sítio eletrônico da organização social; VIII - no caso de associação civil, a aceitação 

de novos associados, na forma do estatuto; IX - previsão de participação, no órgão 

colegiado de deliberação superior, de representantes do Poder Público e de membros 

da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral; X – 

comprovar a presença em seu quadro de pessoal, de profissionais com formação 

específica para a gestão das atividades a serem desenvolvidas, com notória 

competência e experiência na área de Cultura (LEI Nº 5498, DE 07 DE JULHO DE 

2009). 

 

Possivelmente este tenha sido o maior conflitos vivenciado no estado no campo da 

cultura. Mesmo com a aprovação da Lei, vários são os depoimentos que destacam a iniciativa 

das OSs como uma forma de terceirização dos serviços públicos e questionam o papel do 

Estado assumido pelo atual governo. A SEC, em contrapartida, defende a proposta como algo 

benéfico para a gestão pública. Os depoimentos a seguir ilustram esse debate: 

 

A proposta prevê que o governo do estado do Rio de Janeiro repasse às Organizações 

Sociais, através de contrato de gestão, os recursos financeiros destinados às 

instituições culturais do estado, os bens móveis e imóveis e seus quadros de pessoal de 

servidores públicos. Na prática, esta transformação significa a imediata privatização 

da cultura do Rio de Janeiro e, como conseqüência posterior, a extinção das fundações 

e instituições que se dedicam à cultura. O Theatro Municipal e seus corpos artísticos e 

técnicos podem estar condenados à extinção, surgindo em seu lugar uma Organização 

Social com profissionais sem a experiência e o brilhantismo dos atuais, que serão 

contratados sem concurso público e subordinados a um processo de rotatividade que 

pode gerar conseqüências insanáveis para a cultura estadual, contrariando assim o 

atual conceito de eficiência, economicidade, transparência e eficácia da Secretaria de 

Cultura. Temos a convicção e a certeza de que os problemas relacionados à cultura do 

estado do Rio de Janeiro estão intimamente ligados à falta de eficiência da gestão. 

Como exemplo, anexamos a carta encaminhada à senhora Secretária de Cultura do 

Estado que trata da deliberação da Assembléia Geral dos funcionários da Fundação 

Teatro Municipal do Rio de Janeiro, quando a unanimidade dos associados presentes à 

reunião manifestou-se contrária à minuta do projeto de lei apresentado pelo titular da 

pasta da Cultura.  Dirigimo-nos à Vossa Excelência para dizer que os artistas, os 

técnicos e os administrativos que se dedicam à cultura do estado do Rio de Janeiro 

confiam na sensibilidade e no alto bom senso de Vossa Excelência para nos ajudar a 

não permitir a privatização e/ou terceirização de todas as entidades culturais do estado 

do Rio de Janeiro (Leitura na Alerj da Carta do Movimento Cultural do Estado do Rio 

de Janeiro - 26/08/2008). 

É eu, eu sou favorável as organizações sociais. Antes de vir pro governo eu,eu era 

presidente de uma OCIP chamada IDEL-Instituto para o Desenvolvimento Local. É eu 

acho que, se a sociedade ela quer contribuir, é o governo tem muita coisa pra fazer, e 

se a sociedade  quer contribuir que contribua, dê, credencie e dê condições a sociedade 

pra fazer as coisas mais uma vez (Representante da administração pública da cultura 

de Petrópolis). 
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Quero dizer que, quando falei na reunião de Líderes sobre, e eu citei o Bresser, foi 

para citar a origem das OSs. Foi na reforma do Estado de 95. Eu li o texto e, 

evidentemente, o Bresser vai sim, construindo a concepção do Estado, que eu tenho 

profunda divergência, de alguma coisa que possa ser pública sem ser do Estado. É aí 

que ele chega à OS. Não há nada de equivocado. É absolutamente essa a razão do 

texto Bresser, onde ele inclusive diz quais são os setores que devem ser do Estado, 

quais são os setores prioritários, quais são os setores que são de mercado.[...] Há outro 

debate que não se resolve por emenda, que é o debate sobre concepção do poder 

público; uma concepção do Estado que é um debate mais profundo, que não ser 

resolve com projeto de lei. É um debate de princípios, diferente e precisa ser 

respeitado (Fala do deputado estadual Marcelo Freixo, presidente da Comissão de 

Cultura da Alerj, na 5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Cultura). 

 

Tava, tava nessa briga o Molon foi contra a questão das OS, ele, eu assisti até uma vez 

ele na televisão falando, não é questão de ser contra as OS mas sim a forma que a OS 

esta sendo colocada no estado do Rio de Janeiro, A sala Cecilia Meirelles que vai virar 

uma OS, é uma sala que sempre deu certo vocês acompanharam o trabalho da sala 

Cecilia Meirelles e todos os grandes eventos ligados a musica clássica no Rio de 

Janeiro, aconteceram na sala Cecilia Meirelles sempre bem administrada.Então qual o 

motivo de virar uma OS? Não sei entendeu. É isso tudo que eu digo a questão da 

cultura basicamente ta sendo privatizada né isso é uma coisa complicada em termos de 

Brasil né (Ex-funcionário da Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

O estado tem uma responsabilidade de gerenciar uma maquina de cultura que eles não 

têm condições tai a questão do teatro ta tudo complicado, os interesses você percebe 

que os interesse tão falando muito mais alto no governo é uma brigalhada danada 

denuncia toda a semana na assembléia legislativa de favorecimento de empresa em 

licitação aqui , eles tão tentando produzir uma lei que os que defendem acham que é a 

solução da cultura e outros entendem que aquilo ali é uma forma de dividir o pouco 

que tem pra cultura (Representante da administração pública da cultura de 

Teresópolis). 

 

Então foram realizados, aqui, noventa e dois encontros municipais, ou seja, é, o estado 

visitou todos os municípios do Rio de Janeiro. ――o processo foi muito rico e, é... 

porque, enquanto a gente teve num período de, de audiências públicas e de consultas 

públicas, antes da lei ir pra assembléia, a discussão que se devia ter levado na 

Assembléia não se levou por uma mistura de, é... questões corporativas, que era o 

projeto das OS’s, e não havia outra forma, é... Atingia, diretamente, é... os interesses 

dos funcionários públicos porque a gente tava defendendo uma tese de que, é, aquelas 

instituições não precisam ser administradas pelo funcionalismo público. A gente não 

precisa ter bailarino funcionário público. Não precisa, não, não deve! Essa era a tese, 

né? [...] Isso não é bom, e essas instituições tem que ser administradas com parcerias 

com a sociedade civil. Isso atingia um interesse corporativo muito forte que era o 

interesse dos funcionários dessas instituições. É, esses interesses corporativos que são 

legítimos, que a gente precisa discutir, e a gente sempre esteve aberto a discutir, 

discutiu muito francamente com eles o tempo inteiro, é, foram cooptados, digamos 

assim, por outros interesses políticos partidários na Assembléia, e na Assembléia a 

discussão sobre o que era importante não foi feita. É... A lei passou em detrimento do 

que devia ser discutido, é... se retirou o Teatro Municipal numa manobra, assim, a 

meu ver, absolutamente artificial, porque, se a lei é boa é boa pra todo mundo, se não 

é boa, não é boa pra ninguém. Mas foi assim que foi feito.[...] Então, assim, o que a 

gente tá fazendo hoje? Depois da lei a gente fez o decreto. A gente passou um ano e 

pouco num trabalho minucioso de diagnóstico dessas instituições, e a gente tá 

preparando as primeiras OS’s pra agora. Nas próximas semanas a gente vai lançar os 

primeiros processos de seleção pública pras organizações sociais que queiram, é, se, 

se, que queiram se, se... como é que se diz isso? Se aplicar... [...]que queiram se 

candidatar a ser, é, gestoras desses equipamentos (Secretária Estadual de Cultura do 

Rio de Janeiro). 
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eu acho que a OS ela, ela vai tá na operação como um lugar de gestão, sim, mas no 

universo, o papel do Estado, tem que reforçar o Estado. O ideal é que, o ideal pra nós 

é que nós façamos um trabalho de formação, de preparo pra os funcionários, pra esse 

corpo de funcionários, esse corpo de agentes, pra dar continuidade, porque você 

também pode correr o risco, daqui a pouco, daquele grupo gestor do qual você 

contratou, também, sei lá, acontecer alguma coisa, ele pode falir, ele pode, a sociedade 

ficar [...] não dar certo, e aí você vai chamar outros, [...] enquanto que sempre acho 

que você tem que investir na equipe que você construiu ali, sabe, dar curso, dar 

formação, dar capacitação, pra empoderar essas pessoas que, é, que estão no corpo 

administrativo, pra, pra dar conta, e aí, sim, dar um papel de gestão pública, o que eu 

acho que a OS, ela, ela vai um pouco naquela linha que eu tava falando, de um Estado 

de, não é ele ser ausente, ele delega para... Entende? E, e, então tem essa diferença 

também de visão que, de política, de construção de política que difere da gente 

(Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro).  

 

 

Tendo como destaque o projeto de criação das Organizações Sociais (OSs), a SEC 

apresenta um discurso que ao mesmo tempo em que ressalta o papel do Estado e a articulação 

deste com a sociedade civil, a operacionalização da proposta das OSs não parece garantir a 

transparência e a gestão compartilhada que o modelo promete. 

 

[sobre as OSs]o estado do Rio de Janeiro, não estava preparado, até pode ser uma 

experiência e uma proposta para frente, não pra agora, não para aquele momento, onde 

nem mesmo o plano estadual era realidade, onde não se tinha nem o sistema estadual 

aprovado, ele pode ser uma prática para um aparelho ou outro mais a frente, depois 

que a organização pública da cultura tiver mais organizada né. Então naquele 

momento eu achei que era, não era bom, era quase pernicioso, era um volume muito 

grande de dinheiro, havia um dirigismo muito grande né, num encaminhamento que 

tava dado, e ai de fato achei que pra nós não valia a pena né, ainda que pudesse ter 

exemplo de outras capitais, de outros estados, esse estados e essas capitais que vieram 

inclusive como exemplo estão em outro nível não é, estão em outro nível de 

organização e o Rio de Janeiro não compreendia ainda esse nível, essa  organização, 

então tinha que esperar um pouquinho (Representante da Comissão Estadual dos 

Gestores de Cultura – ComCultura). 

 

A França Brasil agora no final do ano não sei se vocês acompanharam isso o 

governador chegou a fazer um decreto extinguindo a Casa França Brasil e na mesma 

semana ele revogou o decreto dele (Ex-funcionário da Secretaria Estadual de Cultura 

do Rio de Janeiro). 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições 

constitucionais, tendo em vista o que consta do Processo nº E- 18/000.938/2009; e 

CONSIDERANDO a necessidade de transferência da execução dos serviços e 

atividades desenvolvidos pela Fundação Casa França-Brasil para organizações sociais, 

nos termos do Art. 40 da Lei nº 5.498, de 07 de julho de 2009. DECRETA: Art. 1º - 

Fica determinada a extinção da Fundação Casa França-Brasil - FCFB, instituída pela 

Lei nº 1.191, de 08 de setembro de 1987. 

Parágrafo Único - Para o fiel cumprimento do caput deste artigo deverão ser 

observadas as etapas estabelecidas no presente Decreto. 

Art. 2º - O equipamento cultural "Casa França-Brasil" passa a ser denominado "Centro 

de Artes Praça do Comércio" 

Art. 3º - A gestão das atividades do equipamento cultural denominado "Centro de 

Artes Praça do Comércio" ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de 

Cultura. 

Art. 4º - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão fica autorizada a remanejar 

os saldos das dotações orçamentárias da extinta Fundação Casa França Brasil para a 
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Secretaria de Estado de Cultura, observadas as classificações constantes da Lei 

Orçamentária Anual (DOE-RJ de 04/12/2009). 

 

Além disso, parece que o novo modelo de gestão parte de uma lógica de mercado, 

conforme os relatos a seguir: 

Como é que eu vou comprar uma sapatilha pela Lei 8666? Não tem jeito... Eu vou te 

explicar como é que funciona o Teatro Municipal, assim, pra montar um espetáculo, 

uma ópera, ou um balé: em tese, eu tenho que licitar tudo. É... eu não posso licitar por 

técnica e preço a grande parte dos, das despesas que o teatro tem que fazer, eu só 

posso licitar por preço, então, eu tenho que, vence quem me der o produto mais barato. 

Eu não posso comprar uma sapatilha por técnica e preço, por preço, fazendo uma 

licitação de preço, porque a mais barata vai ser a pior. [...] É... Como é que o Teatro 

Municipal faz hoje? Ele contrata uma empresa pra produzir os seus espetáculos. Todas 

as despesas são feitas até, através dessas empresas, que, em tese, tem uma expertise, 

então pode ser licitada sem ser pelo preço. Normalmente, são empresas também que 

tem, é, os direitos de montagem de uma, de um espetáculo desses. Eu não preciso 

dessas empresas pra montar, a não ser por essas questões. Cada vez que eu contrato 

uma empresa dessas é vinte por cento a mais que eu to pagando na montagem de 

qualquer espetáculo. Por quê? Porque a Lei 8666 não foi feita pra teatro. A Lei 8666 

foi feita pra cuidar dos interesses macro da Nação, da... da... da, da contratação de 

empreiteiras (risos) pra fazer estradas, e não pra montar um espetáculo de ópera. Não 

dá pra adaptar tudo! É... Não dá pra funcionário, bailarino do Teatro Municipal, se 

aposentar aos setenta anos, como os funcionários públicos se aposentam, porque aos 

quarenta eles pararam de dançar. Eles ficam dos quarenta aos setenta sem poder 

dançar direito. E eu fico contratando gente que não é do teatro, extra, pra montar os 

espetáculos, porque senão eu não tenho corpo de baile (Secretária Estadual de Cultura 

do Rio de Janeiro). 

 

Adriana Rattes ela...ela vem inovando, em cima do quê? Ela criou um...um diálogo 

empresarial junto aos municípios, bate um pouco com aquilo que a gente tava falando, 

que é o que eu acho interessante isso, no momento agora oo Estado instituiu um piso 

éé financeiro que vai ser repassado pros municípios que apresentarem o projeto [...] eu 

vejo com bons olhos porque ela criou não só o diálogo institucional, mas também tá 

criando mecanismos de dar [...] condições da própria secretaria, você pode fazer um 

investimento dentro de algum projeto cultural, como também pode fazer um 

investimento dentro de equipamentos pra sua secretaria, fortalecer as secretarias 

municipais (Representante da administração pública da cultura do município de 

Engenheiro Paulo de Frontin). 

  

É, assim, o Estado gasta uma fortuna com essas instituições, que são importantíssimas, 

do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural. Como a gente faz essas 

instituições entregarem resultados? Que é isso, né... Como é que elas cumprem a sua 

missão pública? (Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Sou totalmente contra.[as OSs] Tenho uma posição política, aí é uma posição política, 

não é uma posição de gestor não, [...] a posição política eu sou totalmente contra. Isso 

é você privatizar o estado [,,,] aí o Estado tem que ter uma figura firme sobre isso. 

Então museu não pode ser máquina de caça-níquel, museu não pode ser OS de jeito 

nenhum, museu não pode ser organização porque por trás, quando algumas pessoas 

defendem isso falam como se fosse uma maravilha a participação da sociedade nisso, 

mas não é, a idéia é mesmo privatizar os museus, privatizar os acervos públicos, eu 

sou inteiramente contra essa idéia (Representante da administração pública da cultura 

do município de Niterói). 

 

Enfim, isso dentro do, duma gestão como essa, não foi por mal, acho que nunca seja 

por maldade, mas na tentativa de, de dar uma musculatura maior pra gestão, de dar 

uma operacionalidade, de dar uma, uma agilidade maior, a idéia de que uma OS, e 
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você, e você terceirizar, enfim, pra um grupo que já tem uma expertize e que vai dar, 

que vai dar, de fato. Porém, no nosso entendimento, no nosso governo, na nossa visão, 

você tá, você tá delegando para, [...] cuidar dum processo que ele vai cuidar, sim, vai 

dar conta, vai dar resultados operacionais esperados, porém, ele não vai ter entranhado 

no seu, não é histórico, é, a dimensão dessa política institucional, pública 

(Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

Um depoimentos interessante do campo questiona ao mesmo tempo o atual modelo de 

gestão pública e defende, ao contrário dos críticos da proposta das OSs, a privatização dos 

equipamentos culturais: 

Eu, eu discordo de ser Organização Social. Eu acho que tem que privatizar mesmo, 

entendeu? Eu acho que tinha que privatizar. [...] Porque não é atribuição, não pode ser, 

entendeu? Mas é, mas hoje, pela legislação, é atribuição da secretaria de cultura do 

estado ser síndico. Tem que cuidar do Museu da Imagem e do Som, da Casa França 

Brasil, da Biblioteca Pública Estadual, do Teatro Municipal, da Escola de Dança 

Maria Olenewa, da Escola de Martins Pena, da Escola de, do Parque Lage, tem, tem, 

tem, você não pode fugir, tem que cuidar disso. E você vê que, praticamente, toda essa 

infra-estrutura, ela tá na Zona Sul, ou tá na, no Centro da cidade, né, da Secretaria 

Estadual. Mas não é diferente, essa realidade, da secretaria de estado de cultura de 

Manaus, ou da secretaria de estado de cultura de Cuiabá, ou de Porto Alegre! 

Entendeu? [...] Não é, não é, ah, porque o governo... Não é isso. A infraestrutura ela, 

isso aí, é uma questão, é, do sistemas que nós estamos vivendo, como nós vivemos 

num sistema capitalista, então existe um negócio que se chama concentração e renda, 

né, [...].são estruturas que poderiam ser, perfeitamente, é, privatizadas. [...]. Entregar, 

quem sabe, poderia ter 30% pra uso de interesse público, e o restante entregar pra que 

a iniciativa privada fizesse toda a manutenção. Da energia elétrica, gás, luz, telefone, 

limpeza, e tal, não sei o que, a gente poderia cuidar do, do corpo de baile, porque aí 

merece uma política publica específica, né, cuidar do coro, da orquestra, então, a gente 

caminha mais, quem sabe? Daria um, uma, que é muito difícil você fazer a 

terceirização dessa questão, mas a infraestrutura. E aí, com os eventos, privados, se 

pagava a manutenção. A mesma coisa com os outros teatros, que estão na Zona Sul, 

do Rio de Janeiro, né? E aí, com o dinheiro que a gente não pagaria pro Teatro 

Municipal, a gente poderia achar teatros para cuidar em Varre e Sai, em Três Rios, em 

Bom Jesus do Itabapoana, em, em, em Parati, em outras regiões, em Valença, não é? 

[...]Mas acontece que não é tão fácil fazer isso, e a, o que aconteceu? Eu discuti isso 

com o Molon, já falei isso pra ele, eu discordo da posição dele de, de não querer. Aí 

ele diz: não, mas acontece que o Teatro Municipal, a Ana Botafogo, é, disse que a 

vida dela é o Teatro Municipal... Então, muito bem, claro, a Ana Botafogo, mas e as 

crianças de Varre e Sai, de Bom Jesus do Itabapoana? Né? E as crianças de, de, não 

sei, de Levy Gasparian, de, não sei, de, é, o que acontece? De Valença, não sei, de Rio 

das Flores? E aí, não é? Então ficam sem política, porque tudo tem que ser colocado 

aqui? Eu acho que não. Eu acho que o Estado já fomentou uma, uma área, então eu 

penso que hoje, é muito importante repensar esse modelo. Mas, uma coisa, é a minha 

postura de repensar, uma proposta de repensar o modelo, outra coisa é o tempo 

institucional que o secretário de cultura tem pra montar isso. Né? (Assessor para 

Desenvolvimento da Indústria Cultural da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico do Rio de Janeiro). 

  

 Outra questão importante no plano estadual diz respeito aos mecanismo de incentivo. 

Nesse sentido, o Fundo Estadual de Cultura, que tem a seguinte proposta: 

 
Art. 1º - Fica regulamentado, o Fundo Estadual de Cultura – (SEC) que tem por 

objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao 

desenvolvimento do fomento das atividades culturais, executadas ou coordenadas pela 

Secretaria Estadual de Cultura, que deverá: 
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I – planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os projetos culturais no âmbito de 

atuação do Estado; II – participar, em caráter suplementar, do planejamento, 

programação e organização dos projetos de natureza cultural desenvolvidos pela 

Secretaria de Estado de Cultura, suas entidades vinculadas, ou por pessoas físicas ou 

jurídicas sediadas no Estado do Rio de Janeiro; III – participar da execução, controle e 

avaliação das obras e serviços necessários à recuperação e conservação de 

equipamentos culturais da Secretaria de Estado de Cultura; IV – dar execução, no 

âmbito estadual, à política de incentivo do fomento das 

atividades culturais; V – colaborar na fiscalização das agressões ao patrimônio público 

que tenham repercussão sobre a cultura; e VI – colaborar com a união e os municípios 

do Estado na execução da vigilância sobre o patrimônio cultural de nosso Estado. Art. 

2º - Não será permitida a destinação de subvenções e auxílios à Instituições 

prestadoras de serviços de cultura com finalidade lucrativa (DECRETO Nº 32.081 DE 

23 DE OUTUBRO DE 2002). 

 

O Fundo ainda conta com um processo específico de funcionamento, conforme o 

quadro a seguir: 

 

Quadro 44: Caracterização da Lei de Incentivo a Cultura do Estado do Rio de Janeiro  
Aspectos Descrição 

Características A Lei Estadual de Incentivo à Cultura é o mecanismo de fomento de produção cultural, criado 

em 1992, cuja finalidade é a concessão de incentivos fiscais voltados para a realização de 

projetos culturais.  Para contar com patrocínio por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, 

os projetos culturais devem ser inscritos em editais anuais, publicados no Diário Oficial do 

Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) e no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Cultura do 

Rio de Janeiro (SEC). As inscrições são realizadas através do Sistema de Inscrições e 

Avaliação de Projetos (SIAP) on-line da SEC. A Superintendência da Lei de Incentivo 

(SUPLEI) realiza o Enquadramento Prévio do projeto, verificando se está adequado às 

especificações formais do edital através do qual foi inscrito. Estando preenchidos todos os 

requisitos relativos a adequações e vedações previstas pelo edital de abertura, o projeto é 

encaminhado à Etapa de Parecer Técnico, voltada para a análise dos aspectos referentes à área 

específica do projeto e a sua linha de ação.  

Objetivos - Valorizar a cultura nacional e, em especial, a cultura fluminense, considerando suas diversas 

matrizes; 

- Estimular a produção e a difusão de bens culturais de valor universal; 

- Apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e artísticas, e seus 

respectivos criadores; 

- Contribuir para facilitar e ampliar o acesso da população à produção de bens culturais; 

- Promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística fluminense; 

- Promover a preservação e o uso sustentável do patrimônio cultural e histórico fluminense; 

- Desenvolver atividades que fortaleçam e articulem as cadeias produtivas e os arranjos    

produtivos do Estado; 

- Apoiar as atividades culturais de caráter inovador e/ou experimental; 

- Estimular a formação, o aperfeiçoamento e o intercâmbio de profissionais da área cultural; 

- Fomentar a diversidade cultural; 

- Promover a difusão e a valorização das expressões culturais fluminenses, no Brasil e no 

exterior; 

- Estimular ações com vistas a valorizar artistas, técnicos e estudiosos da cultura brasileira. 

Utilizadores Proponente - pessoa física domiciliada no Estado do Rio de Janeiro, com efetiva e comprovada 

atuação na área cultural de inscrição, diretamente responsável pela realização do projeto a ser 

patrocinado. 

Proponente - pessoa jurídica estabelecida no Estado do Rio de Janeiro, com objetivo 

prioritariamente cultural explicitado nos seus atos constitutivos, diretamente responsável pela 

promoção e execução do projeto cultural a ser patrocinado. 

Patrocinador - empresa contribuinte de ICMS no Estado do Rio de Janeiro, que patrocina 

projetos culturais na forma da Lei nº 1.954, de 26 de janeiro de 1992, que se encontra em 

situação de regularidade fiscal com a SEFAZ e a Receita Federal, e de regularidade com a SEC. 

Etapas de Enquadramento prévio – tem caráter eliminatório e é de responsabilidade da SUPLEI. Serve à 
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Avaliação de 

Projetos 

verificação objetiva dos requisitos básicos para o enquadramento do projeto. 

Parecer técnico – objetiva pontuar o projeto levando em conta seu caráter cultural, sua 

relevância para o Estado e sua conformidade com o edital em que foi inscrito. É de 

responsabilidade das áreas técnicas da SEC.   

Comissão de aprovação de projetos (CAP) – formada por representantes da Cultura do estado, é 

responsável pela avaliação e aprovação de projetos, habilitando-os para a mobilização de 

patrocínio. A CAP avalia e aprova os projetos que estejam de acordo com a política de 

incentivo à cultura estabelecida pela Lei 1954/92 e o decreto 42.292/10. Os resultados das 

etapas de análise por que passa o projeto são publicados em DOERJ. A partir da Certificação 

do projeto, o que ocorre com a aprovação do projeto pela CAP, o proponente poderá buscar 

recursos de patrocínio. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEC (2011) 

 

Mesmo sendo importância para a dinâmica cultura do estado, a participação via editais 

gera polêmica no campo: 

 

Eu acho que o desafio maior ainda ta na no gerenciamento do, do porque é assim ele 

tem libera lá o dinheiro determinada quantia pro cara coloca as ações dele em pratica 

mas você tem que ter uma responsabilidade pra fazer uma prestação de contas então 

essa prestação de contas é o maior desafio acho que de todos esses grupos porque eles 

não são profissionais nisso eles sabem fazer a cultura deles lá e tal mas não tem 

alguém que, que é diferente nas organizações como o Viva Rio que tem prestação de 

contas, tem contabilidade, tem tesouraria, tem tudo então agente nem se preocupa com 

isso nem vejo manda as coisas as paradas pra lá eles só fazem um relatório, fazem um 

relatório financeiro e acabou é diferente (Representante da Organização da Sociedade 

Civil Viva Rio). 

 

Então, depois não é só inserir um projeto na Lei, é administrar, você tá administrando 

verba pública, como é que se, como é que isso se dá? Como é que você presta contas? 

O problema é que nós temos hoje, nós que eu digo, não é nós, na Secretaria Municipal 

que nós temos esse problema, mas, é, a, a sociedade, a, de uma maneira geral, né, 

quem mexe com cultura (Representante da administração pública da cultura do 

município do Rio de Janeiro). 

 

O artista faz de qualquer jeito, né, ele quer um patrocínio, nós fazemos diferente, nós 

fazemos, a comissão julga se...se o projeto for, entendeu? For um projeto bom, né, éé 

a secretaria vai...a Secretaria de Cultura vai e paga (Representante da administração 

pública da cultura do município de Volta Redonda). 

 

Você pode ter as vezes o problema do, essa, que parece democrático, parece 

democrático fazer o edital, o problema é que o edital, os artistas de mais nome, com 

uma carreira, consolidada ele não entra em edital, você as vezes tem que convidá-lo, 

entendeu, o artista mais jovem entra em edital, concorre em edital, o artista de mais 

nome, isso acontece nas artes plásticas, você tem que convidar esse artista pra 

participar (Representante da administração pública da cultura do município de 

Niterói). 

 

Enquanto o estado discute qual modelo de gestão adotar, nos municípios as demandas 

são mais elementares. No que diz respeito à gestão pública municipal, a questão já trata de 

aspectos mais simples como a estruturação e autonomia das secretarias e a atuação dos 

gestores públicos: 

 

Dificuldade? Nós temos, mas a gestão às vezes não é só o lado financeiro, é a postura, 

é a forma como você vai lidar, oferecer pras...hoje eu ouvi dizer que esse ano é o ano 

de apagar fogueira, estamos aí administrando um problema, resolvendo os problemas 
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(Representante da administração pública da cultura do município de São João de 

Meriti). 

 

nem sempre a gente pode fazer o que a gente quer porque falta às vezes verba, faltam, 

porque não tem apoio de fora (Representante da administração pública da cultura do 

município de Niterói). 

 

gente fala que não tem recurso no nível federal, mas o que vinha, muito dinheiro 

voltava, também, retornava pra União exatamente porque quando vinha o recurso, se 

eu não tenho planejamento, e eu não tenho uma ação, linhas de ação, onde eu jogar 

esse recurso, se eu não planejei, eu não construí a política, não criei um projeto, onde 

eu vou investir esse recurso que chegou? (Representante do Ministério da Cultura no 

estado do Rio de Janeiro). 

 

E tem uma, um dado revelador, que eu acho, é a necessidade de formação, capacitação 

na cultura, e, sobre todos os campos, desde o gestor, porque às vezes não é uma má 

vontade do cara que, não querer fazer a política, ou (inaudível), ele não tem 

conhecimento sobre isso, ele identifica os processos, as necessidades, carências, mas 

ele, e aí eles dizem pra mim: não, eu quero fazer o conselho, como é que eu faço? 

(Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

Fundação ela é muito melhor do que a secretaria, porque a secretaria não tem 

autonomia nenhuma. A secretaria esta sempre subordinada ao gabinete e qualquer 

coisa que você faça você depende do gabinete e tal. Eu tenho uma autonomia, eu 

tenho um orçamento próprio, eu tenho pessoas próprias, tenho, eu tenho possibilidade 

de gastos, eu tenho, enfim eu tenho autonomia pra gerir. (Representante da 

administração pública da cultura de Petrópolis) 

 

A gestão cultural no Brasil com exceções ela se resume a isso, tá certo, sem um 

planejamento, sem uma diretriz ela se resume a esse relacionamento de pai pra filho, 

de coronel pra subordinado, tá certo. E o sistema nacional de cultura , ele, ele 

estabelece um relacionamento de iguais entre o governo e a sociedade civil, 

organizada de fato, organizada de fato, e de direito, não é? (Representante da 

administração pública da cultura do município de Petrópolis). 

 

A impressão que a gente tem é que a gestão institucional da cultura no Município é 

uma coisa meio que recente  Então a gente dá com alguns entraves (Representante da 

administração pública da cultura de Arraial do Cabo). 

 
Quer dizer não há mais nem recurso,  nem saco pra ficar atendendo é... a tocador de 

violão querendo quinhentos reais pra tocar na praça. Quer dizer isso num, isso num, 

quem quer gerir a cultura de forma profissional, não é assim que se trabalha, ta certo? 

Isso tudo tem que ta inserido dentro de um contexto cultural maior é,pra que isso 

aconteça. E a questão do financiamento ela é fundamental (Representante da 

administração pública da cultura do município de Petrópolis). 

 

A gente tem um cronograma que agente segue assim com muita dificuldade porque 

agente ainda não tem um fundo pra cultura, a gente não recebe verba, não tem repasse 

do governo do estado né por enquanto a gente trabalha com o que a prefeitura pode 

oferecer e a busca na comunidade (Representante da administração pública da cultura 

de Macuco). 

  

eu vejo quatro anos pouco tempo pra realizar tudo e chegar a colocar o Município no 

lugar dos nossos sonhos então é correr contra o atraso, correr contra as décadas de 

falta de sensibilidade , de correr contra o tempo e lutando contra tudo e contra todos 

que vierem atrapalhando  a gente vai tentando pensar como o rio, desviando 

(Representante da administração pública da cultura de Nilópolis). 
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A exceção é que a perspectiva de gestão compartilhada adotada pelo estado já era 

anteriormente utilizada no município do Rio de Janeiro, porém de forma diferenciada, 

conforme o relato a seguir: 

É, cada um, cada, é, por exemplo, as bibliotecas são, é uma gestão só nossa, as lonas 

culturais nós abrimos edital público pra ONG’s, e, eles fazem essa parte artística, nós 

subvencionamos, eles tem uma, um valor ―x‖...[...]Tem um contrato, tem um 

contrato... Na verdade o edital público, o processo ganho de edital público é o contrato 

de gestão, porque no edital já tá balizado tudo que tem que ser feito. A gente 

estabelece, é, então, através desse edital a gente paga, a gente paga as contas, né, de 

luz, blá, blá, blá, e a gente tem isso, tem um aporte mensal que eles recebem. Isso não 

impede que eles procurem outros parceiros e eles também tem a bilheteria. E nós, 

batemos bola, nós temos um gerente das lonas culturais, que bate bola com o conceito, 

―não, essa lona vai mais por ali‖, então existe o gerenciamento aqui dentro. Não há 

uma, não há uma terceirização, isso é o que eu falei, tem coisas que eu acho não se 

terceiriza totalmente. Os teatros nós tivemos um edital diferente, não é de ONG, é um 

edital pra produtoras, grupos e companhias, e eles hoje estão ocupados, e eles tem um 

valor ―x‖, por mês, ali nós pagamos os funcionários, o som, a luz... É um valor menor 

do que as lonas, mas nós entramos com esses serviços e, de novo, nós temos um 

gerente da rede de teatros, e temos uma gerente de artes cênicas, um de música, onde, 

eles discutem o conceito e a participação. A administração dos teatros é nossa, os 

teatros são nossos, o funcionário, que é o diretor administrativo é nosso. Ali é uma 

gestão artística, só, e mesmo assim com a nossa, é, com a nossa bateção de bola, 

vamos falar assim, que eu acho que é o que realmente é o que é, né? Os centros de 

referência são convidados, são pessoas que nós convidamos pra gerir, as bibliotecas eu 

já falei, e nós temos equipamentos especiais, que aí são tratados de uma maneira 

especial. O arquivo da cidade, a, é da gente, gente que gere, os museus é a gente que 

gere, é, a Feira de São Cristóvão é uma parceria com a Associação de Amigos, embora 

a gente tenha um gestor lá dentro, só ai, são equipamentos, o Planetário a gestão é 

nossa, então, vai variando mesmo de equipamento pra equipamento, mas o grosso... A 

gente vem então fazendo umas parcerias aí, o setor público com a sociedade civil, né 

(Representante da administração pública da cultura do município do Rio de Janeiro). 

 

A gente quer ter uma economia, temos o país, ele numa economia onde o mercado 

dialoga com a população e o poder público. Então eu acho, eu acredito realmente que 

a gente tem que fazer parcerias público-privadas, eu acho, no entanto, que a gente tem 

que ter cuidado com as parcerias público-privadas no sentido de que, é (pausa), tem 

determinados, é, pontos da gestão, que você não terceiriza (Representante da 

administração pública da cultura do município do Rio de Janeiro). 

 

Outro ponto importante destacado no campo é a tensão entre o plano técnico e o plano 

político da gestão pública da cultura. Além disso, mais uma vez a discussão sobre a ideia de 

que o campo está em formação, de que não há ainda um modelo definido de gestão e que se 

precisa de profissionais qualificado é apresentada nos depoimentos: 

 

a gestão pública, ela se dá, tem o viés técnico e o viés político, né? A gestão pública. 

No nosso caso, é, inclusive, é, todos esses formatos, eles tão sendo construídos, por 

causa daquilo que a gente falou ali atrás. O que tá sendo construído, na verdade, é a 

formação desse setor, que não é formado. Então quem é o gestor público em cultura? 

Qual é a formação dele? Onde é que tem um curso que ensina isso? Né? Então, é, isso, 

na verdade, é, assim, a gente tá construindo tudo (Representante da administração 

pública da cultura do município do Rio de Janeiro). 
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São desafios diferentes, a Adriana Rattes tem um desafio maior também, você gerir 

um Estado é bastante diferente de gerir a cultura, mas a gente avalia (pausa) que 

(pausa) a Secretaria de Estado, assim como a Secretaria do Município do Rio, ainda 

não conseguiram primeiro, criar mecanismos mais democráticos de...de discussão e de 

realização da cultura, o Conselho, por exemplo, ainda é frágil, ainda tá...ainda com 

pessoas indicadas, ainda não tem um processo democrático de eleição, embora essa 

característica esteja mudando [...] a nossa proposta aqui é o contrário a gente tenta ir o 

máximo possível, aprofundar no local (inaudível) e ter diversidade de atores, esses são 

os esforços máximos que a gente fez, [...] Agora, é claro que a gente tem uma sintonia 

muito grande com o Estado, a gente tem um bom diálogo (pausa) ééé a gente admira 

muito o esforço e tal, da secretária Adriana na rede estadual, mas acho que tem que de 

alguma maneira, não sei se aí é questão política do governo, né, tem essas coisas 

também em determinados assuntos, ééé de qualquer forma faz uma diferença muito 

grande que aí independe do nosso tamanho, claro que ela [...]  tem muito mais 

recursos do que a gente, né, ela tem cento e poucos milhões de reais e a gente não tem 

nem dez (Representante da administração pública da cultura do município de Nova 

Iguaçu). 

 

mas não tem uma definição específica sobre os modelos de gestão, assim... Não... O 

que tem, hrum, é uma discussão, também, de, a gente... no diagnóstico, a gente 

também tá levantando um perfil e os modelos de gestão atuais... que tem nos 

municípios, e vamos ter que fazer a transcrição também em relação ao próprio 

estado... Mas isso no diagnóstico... Porque, por exemplo, a gente pode ter programas 

de capacitação, a gente pode, por exemplo, toda a discussão sobre consórcios, hoje tá 

sendo muito feito, de criação de consórcios de cultura, é, o que a gente precisa 

aprofundar, também... Então os modelos de gestão também fazem parte da agenda de 

discussão do plano. Não em termos de elaboração de políticas específicas, mas ele é a 

base, né, como é que vai gerir esse complexo, essas políticas (Representante do 

Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Como perspectiva para o futuro da gestão no estado e nos municípios, duas questões 

se apresentam. A primeira delas diz respeito à perspectiva sistêmica de gestão, advinda com a 

adoção dos Sistemas Estadual e Municipais de Cultura. Essa iniciativa, em conjunto com a 

proposta de um modelo de gestão voltado para resultados pode impactar em formas de 

organizar cada vez mais instrumentais e funcionalistas, em uma área que demanda 

especificidades e um caráter mais substantivo.  A segunda questão trata das tentativas de 

adoção de formas de gestão compartilhadas junto com a sociedade civil por parte de alguns 

municípios. Essas questões podem ser visualizadas nos depoimentos a seguir: 

 

O sistema compõe, do, dos mecanismos de gestão, de conferências, Conselho Estadual 

de Cultura, de mecanismos de financiamento, a Lei de ICMS, a lei do Fundo Estadual 

de Cultura, é, e como é que o sistema funciona, de modo em que tenha recursos, que 

tenha espaços onde possam ser decididas a definição de recursos, e a partir disso o 

centro é o Plano Estadual de cultura, porque aí você tem um desenho da política e vai 

estruturá-la a partir desse, desse desenho. Então a minha responsabilidade é do 

Sistema Estadual, é, fazer com que toda a discussão que foi feita, do plano, do fundo, 

seja amplamente discutida pela sociedade e legitimada a partir da construção de um, 

de uma lei estadual de cultura, onde todo esse arcabouço político, institucional, seja 

construído paralelamente ao plano, ou seja, teria as diretrizes, as políticas e teria a 

estrutura pra poder operar a política  (Representante do Sistema Estadual de Cultura 

do Rio de Janeiro). 
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É... discutir com os dirigentes municipais, com, é... os prefeitos, com o próprio estado, 

internamente, é... tem sido um processo contínuo de aprendizado, a gente, quando 

começou a fazer o plano a gente achava que ia fazer em um ano, a gente já tá em 

quase dois e, assim, quando me apresentam o próximo organograma do ano que vem, 

que eu espero que termine lá em meados do próximo ano [...] Teve um momento 

engraçado esse ano, que foi, assim, um momento a gente não sabe se vai continuar, né, 

e a gente se deparou com essa questão: o que a gente faz? Faz um plano, só porque 

não sabe se vai continuar? Eu preferi correr o risco de não ter plano nenhum e de o 

trabalho que a gente fez é... escorrer pelo ralo, eu não acredito que isso vá acontecer, 

mesmo que a gente não esteja aqui, a gente vai deixar alguma coisa que serve de 

continuidade, mas, a gente corre o risco de deixar tudo ir pelo ralo, mas eu preferi isso 

do que ter um plano que não fosse maduro, quem num, que não refletisse mesmo as 

necessidades e eu prefiro trabalhar mais com a potência do que com a carência 

(Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

cada vez mais eu acho que temos um desafio, pra, pra todos, tanto o poder público, 

que tem suas tarefas a fazer, tem que ser uma gestão participativa, democrática, de 

diálogo Tem que elaborar junto com, com alguns representantes, né, com sociedade 

civil, com diferentes atores do processo, tem que dar respostas a esse uso da verba 

pública (Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

 

Então, né, a gente...tudo na verdade é em conjunto com o secretário, né, a gente tem 

um...uma atuação mais orgânica possível, é claro que cada um aqui assume uma 

responsabilidade específica (Representante da administração pública da cultura do 

município de Nova Iguaçu). 

  

eu tenho impressão que as pessoas de um modo geral que trabalham nas secretarias de 

cultura deveriam ser muito mais engajadas que qualquer outro tipo de secretaria, 

porque uma coisa que mexe com arte, sensibilidade, mas não acontece como também 

acho que essas pessoas que se envolvem na secretaria de cultura deveriam ser mais 

profissionais, mais executivas e menos artista, tem muito artista gerindo cultura e não 

é o caso né, porque se o artista conseguisse gerir cultura ele não precisava de agente 

para tomar conta da vida dele então eu acho que tem muito artista e poucos 

executivos, quando tiver mais executivo na cultura que artista vai funcionar mais, essa 

é uma carência que as secretarias de um modo geral tem (Representante da 

administração pública da cultura do município de Armação de Búzios). 

  

 Em síntese, a forma de administração adotada pode ser classificada como  (a) 

burocrática: idealmente orientada pelo princípio racional-legal; baseada em leis,  normas, 

regras e procedimentos, caracterizada por disfunções burocráticas diversas; predominante nos 

municípios; (b) gerencial: orientada pela reforma do Estado e por eficiência e resultados; 

utiliza-se de elementos da gestão privada; sustenta-se no argumento de esgotamento e 

ineficiência do modelo burocrático e na possibilidade de controle social e de maior 

transparência; delega atividades para outras organizações não-estatais; uso de consultorias, 

parcerias e convênios; predominante na administração estadual e prioriza a criação das OSs 

como melhor modelo de gestão; por vezes denominada de uma forma compartilhada de 

gestão; e (c) compartilhada: administração orgânica, compartilhada com a sociedade; prioriza 

o cidadão; considera especificidades da cultura e entende que valor atribuído ao processo de 

desenvolvimento cultural; valoriza o papel do Estado; busca criar diálogo e espaços 
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democráticos e de participação social; buscada por alguns municípios porém com 

implementação muito limitada pelas organizações. 

 

No que diz respeito aos objetivos dos projetos, programas e ações culturais no nível 

estadual, também  é possível observar a concentração de atividades na região metropolitana. 

Além disso, boa parte dos programas são direcionados a crianças e jovens e à área de 

economia da cultura. O quadro a seguir apresenta a caracterização dos Projetos, Programas e 

Ações da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro.  

  

Quadro 45: Caracterização dos Projetos, Programas e Ações da Secretaria de Estado de 

Cultura do Rio de Janeiro  
Projeto Caracterização 

Projeto 

Banda 

Larga 

O projeto tem como meta incrementar a formação de instrumentistas e mestres das bandas 

marciais fluminenses, oferecendo cursos intensivos e gratuitos de atualização musical e de 

manutenção e reparo de instrumentos. Assim, preserva esse verdadeiro patrimônio imaterial do 

estado. Visa à preservação e ao desenvolvimento de um patrimônio cultural do território 

fluminense: as bandas civis. 

Circuito 

Estadual 

das Artes 

O Circuito leva espetáculos de teatro e música, com ingressos a preços populares, ao interior do 

Estado do Rio de Janeiro. Busca promover o acesso do público fluminense a espetáculos de 

teatro, dança, música e circo 

Cinema 

Para Todos 

 

O projeto leva alunos da rede estadual de ensino para salas de exibição em municípios do Rio de 

Janeiro, fomentando a criação audiovisual e estimulando sua cadeia produtiva Visa promover a 

formação do público jovem na área audiovisual e estimular a ida ao cinema através de vale-

ingressos cedidos às escolas públicas de diversos municípios do estado, que poderão ser usados 

todos os dias, para filmes nacionais. 

Bibliotecas 

Parque 

 

Bibliotecas públicas multifuncionais em áreas de risco, com acesso imediato e fácil à 

informação. Ao encararem a transformação do conceito de leitura, apresentam espaços 

dinâmicos que visam a construção de uma sociedade mais igualitária, aberta a todo tipo de 

conhecimento. Vinculadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Visa oferecer aos 

usuários acesso imediato e fácil à informação. Dessa forma, criam um ambiente de convivência 

e convergência na comunidade, contribuindo para a diminuição da violência e para a inclusão 

social. 

Escritório 

de Apoio à 

Produção 

Cultural 

É responsável por ações - sobretudo as de qualificação - que promovem o fortalecimento de 

grupos e produtores culturais fluminenses. Oferece orientações em temas como gestão, 

sustentabilidade de projetos e desenvolvimento artístico. Assim, fomenta a inclusão desses 

atores no mercado cultural. Visa fortalecer grupos e produtores para a sua inclusão no mercado 

da cultura. Ele realiza qualificações em gestão, sustentabilidade de projetos e desenvolvimento 

artístico 

Incubadoras 

Rio 

Criativo 

Espaços que dão apoio a empreendimentos nascentes com grande potencial inovador. Assim são 

as Incubadoras Rio Criativo, que capacitam e auxiliam essas iniciativas em seus primeiros 

passos no mercado, por meio de suporte e consultoria em diversos segmentos. Visa estimular a 

consolidação de empreendimentos criativos no estado 

Novas 

Cenas 

 

O projeto possibilita que atores novatos circulem por diferentes municípios do estado, 

apresentando seu trabalho para platéias variadas. Leva grupos de teatro e música da capital para 

se apresentarem em outros municípios; e leva companhias do interior para se apresentarem na 

capital. Dessa forma, estimula o intercâmbio de ideias e o fortalecimento de grupos amadores e 

universitários. Visa promover a circulação pelo estado de grupos teatrais e musicais compostos 

por artistas em formação ou recém-formados. A ideia é contribuir para o enriquecimento da 

agenda cultural nas cidades e consolidar novas companhias, além de servir de estágio para 

atores, músicos e técnicos que estão entrando no mercado de trabalho. 

Núcleo de 

Cultura nas 

Projeto de criação de núcleos culturais dentro das escolas estaduais, em parceria com a 

Secretaria de Estado de Educação. Visa estimular os jovens para a produção de projetos 

culturais. Consolida-se em ambientes de convivência que possibilitam as relações humanas 

através de experimentos lúdicos. São espaços que pertencem à comunidade escolar e que terão 
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Escolas 

 

no futuro a sua autonomia, através da capacidade desses jovens de inventar, criar e se expressar 

Olimpíadas 

de Jogos 

Digitais e 

Educação 

Uma aventura que promove a integração entre alunos e professores, estimula o aprendizado e 

incentiva habilidades relacionadas à cultura digital. Assim é a Olimpíada de Jogos Digitais e 

Educação, que mobiliza equipes de escolas numa gincana virtual. Visa incentivar a cultura 

digital nas escolas, além de promover a colaboração entre professores e alunos, estimulando a 

sua capacidade de trabalharem em equipe. Também aumenta a motivação para a aprendizagem. 

Plano 

Estadual de 

Cultura 

O Plano Estadual de Cultura está sendo criado a partir do diálogo com artistas, produtores, 

agentes culturais, representantes de entidades e gestores públicos dos 92 municípios do estado 

para apontar diretrizes para a cultura no Rio de Janeiro. Visa definir políticas públicas de longo 

prazo no estado do Rio de Janeiro. 

Pontos de 

Cultura 

Iniciativas culturais desenvolvidas pela sociedade civil, selecionadas por editais públicos, 

tornam-se Pontos de Cultura. Assim, ficam responsáveis por articular e impulsionar ações que já 

existem nas comunidades. E, além de receberem recursos para oficinas, produções e compra de 

equipamentos, participam de uma rede que agrupa todos os Pontos do país. Visa dar apoio a 

iniciativas culturais da sociedade civil. 

Programa 

de 

Ocupação 

Cultural 

Dentro do Projeto de Ocupação Cultural (POC), comunidades estão sendo beneficiadas com a 

construção ou revitalização de imóveis que futuramente abrigarão os equipamentos culturais 

previstos nas intervenções do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEC (2010) 

 

Especificamente sobre o Escritório de Apoio à Produção Cultural, cabe salientar que 

este vem apoiando a elaboração de projeto tanto do poder público quanto da sociedade civil:  

Assim, temos um enorme potencial, e isso será muito importante nos próximos anos, 

nesse contexto de olimpíadas, é... Copa do Mundo, desenvolvimento, ―boom‖ de 

desenvolvimento do Rio de Janeiro, é, o próprio momento que o país tá vivendo, isso 

será muito importante, isso é muito importante pra definir o país e o estado que a 

gente quer no futuro, porque a gente vai ta falando de sustentabilidade, e, é, indústrias 

mais limpas, de qualidade de vida, de bem estar social, né, através dessa questão, e é 

por isso que a gente pensou em montar o Rio Criativo, como um programa cujo a 

primeira ação do programa, que nem está definido ainda, de novo, né, a gente tá meio 

trocando a roda com o carro em movimento, assim, a gente ainda não tem o programa 

Rio Criativo pronto, a gente não sabe exatamente o que que é a amplitude disso, mas a 

gente já começou com  a incubadora.[...] A participação da JUCERJ aí tem um 

significado, além de efetivamente nos ajudar, é, que é esse, vamos ser formais, que 

isso tem, tem as suas vantagens. (pausa) Aí tem o Sebrae, tem a Faperj, e a gente, tem 

o Instituto Genesis porque, é... é um instituto da PUC que trabalha a questão do 

empreendedorismo, e já tem incubadora que teve algumas experiências na área das 

indústrias criativas, e, por causa disso a gente resolveu fazer esse recorte com o 

Gênesis, tem uma só para isso, e eu acho que virão outros... Tem a Prefeitura, 

também, a RioFilme, é... que é a empresa da prefeitura pra cuidar do audiovisual, 

dentro do universo cultural do Rio de Janeiro é indiscutível que a gente tem uma 

vocação pro audiovisual muito grande, é... São todos esses parceiros juntos que... 

Ainda virão outros... Acho que o Ministério vai acabar vindo, a gente tem boas 

conversas com o BNDES [...]  É... Acho que o BNDES também vai tá com a gente aí 

num segundo momento da incubadora. [...] A Investe Rio, também, que é uma agência 

de fomento do estado, porque, quando você pensa uma incubadora de empresas, você 

tem que pensar, primeiro, em estruturar as empresas, em ajudá-las a desenvolver seus 

planos estratégicos, seus planos de negócio. Segundo, em ajudá-las a criar uma rede 

de relacionamento, aproximá-las do cliente em potencial delas. Então, nosso papel 

num, nesse momento inicial. Num segundo momento é, tem que ter dinheiro pra essas 

empresas (Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Aqui na Secretaria tem um escritório de, escritório de apoio à produção cultural. Ele 

que assessora, é, todas as, as sociedades civis, artistas, acompanha os editais, explica, 
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orienta, capacita... Pra, pra poder produzir os projetos (Representante do Sistema 

Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Outra iniciativa mais no intuito de promover a economia da cultura no estado é o Rio 

Criativo. Porém, essa proposta gera também alguns desconfortos no que tange a ideia de uma 

certa mercantilização da cultura : 

Rio Criativo: partindo dessa lógica da economia criativa, como é que você gera 

dinheiro através da cultura, como é que você pode pensar numa idéia e dessa idéia 

produzir dinheiro né através da cultura. Eu não sei, eu tenho algumas preocupações 

com essa idéia de produzir dinheiro, produzir cultura, eu não sei, ou eu sou muito 

antiga, eu não sei, mas é outra iniciativa (Representante da Comissão Estadual dos 

Gestores de Cultura – ComCultura), 

 

Outro projeto de destaque no plano estadual é o PADEC, que busca via editais, levar 

recursos para o interior. O programa é caracterizado no quadro a seguir: 

 

Quadro 46: Caracterização do programa PADEC 
Item Detalhamento 

Descrição As primeiras reuniões realizadas em 2009 pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC) em todo o 

estado do Rio de Janeiro, visando a elaboração do Plano Estadual de Cultura, anteciparam um 

diagnóstico preliminar sobre a situação atual da cultura fluminense, suas vocações, oportunidades 

e limitações. Assim, com o intuito de construir um novo cenário de desenvolvimento cultural, de 

forma pactuada com os gestores públicos e agentes culturais de todo o estado, a SEC criou o 

PADEC para apoiar projetos propostos pelos órgãos de cultura dos municípios, cujos objetivos 

estivessem alinhados com as quatro linhas de apoio do programa, as quais foram definidas em 

função deste diagnóstico preliminar. 

Linhas de 

Apoio  

1 - Qualificação da gestão pública da cultura: 

Projetos de treinamento, intercâmbio e capacitação de pessoal do órgão gestor e dos 

equipamentos culturais municipais; contratação de assessoria especializada para a gestão; 

investimentos na infra-estrutura administrativa do órgão gestor e dos equipamentos culturais 

municipais; 

2 - Preservação do patrimônio material: 

Projetos de inventário do patrimônio material edificado do município (―conhecer para 

preservar‖); projetos de preservação e restauração de patrimônio material edificado; 

3 - fortalecimento da identidade cultural local: 

Projetos de apoio à preservação de grupos e manifestações culturais locais; divulgação das 

manifestações culturais locais; e desenvolvimento da economia da cultura local. 

4 - Melhoria da infraestrutura para a cultura local: 

Projetos de construção, recuperação, adequação e manutenção de equipamentos culturais dos 

municípios. 

Critério de 

Seleção e 

Recursos  

Para viabilizar o PADEC, a SEC disponibilizará, numa primeira etapa, até R$10 milhões, além 

dos R$ 5 milhões recebidos através do convênio 737977/2010, firmado com o MinC, totalizando 

R$ 15 milhões para aplicação nos projetos do programa. 

Grupo 1: municípios de 400.000 a 1 milhão habitantes    

         Cota R$ 450.000 x 7 Municípios (4.613.996 hab.) = R$ 3.150.000  

Grupo 2: municípios de 150.000 a 400.000 habitantes       

         Cota R$ 260.000 x 12 Municípios (2.466.024 hab.) = R$ 3.120.000 

Grupo 3: municípios de 40.000 a 150.000 habitantes         

         Cota R$ 150.000 x 21 Municípios (1.733.826 hab.) = R$ 3.150.000 

Grupo 4: municípios abaixo de 40.000 habitantes             

         Cota R$ 110.000 x 51 Municípios (1.009.873 hab.) = R$ 5.610.000 

        TOTAL : R$ 15.030.000 

Municípios 

Beneficiado

s na 1ª fase 

Costa Verde=4;Centro-Sul=7; Médio-Parnaíba=7; Metropolitana=10;Serrana=9;Noroeste=6; 

Baixadas Litorâneas=4; Norte=2 
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Distribuição 

dos projetos 

contemplad

os pelas 

linhas de 

apoio e 

tipologia 

Linha de apoio ―Qualificação da Gestão Pública da Cultura‖: 

1- Estruturação física e administrativa do órgão gestor de cultura do município 

2- Capacitação de gestores culturais do município 

Linha de apoio ―Preservação do Patrimônio Material‖: 

1- Restauração e Reforma de Patrimônio Material dos Municípios 

2- Inventário de Bens Culturais dos Municípios 

Linha de apoio ―Fortalecimento da Identidade Cultural Local‖: 

1- Promoção e ampliação do acesso da população nas atividades culturais 

2- Preservação e Difusão de Manifestações Culturais Tradicionais 

3- Realização de Oficinas de Artes 

4- Apoio a Escolas de Artes 

5- Apoio à Formação, Reestruturação e Apresentação de Bandas Musicais 

6- Recuperação e Preservação da História e Cultura dos Municípios 

7- Artesanato: Oficinas, Produção e Comercialização 

Linha de apoio ―Melhoria da Infraestrutura para a Cultura Local‖: 

1- Construção, Adequação e Manutenção de Centros e Casas de Cultura 

2- Construção, Adequação e Manutenção de Espaços Culturais 

3- Reforma e Adequação de Escolas de Arte 

4- Criação, Adequação e Ampliação de Bibliotecas 

5 - Reforma e Adequação de Museus 

6 - Criação de Espaços Culturais Itinerantes 

7 - Infraestrutura para Oficinas Musicais e Bandas de Música 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Relatório de Atividades do PADEC - SEC (2010) 

 

O PADEC busca então, segundo o depoimento da secretária de Estado: 

O PADEC trabalha com a idéia de, é... melhoria da gestão da cultura local, do ponto 

de vista da gestão pública, preservação do patrimônio, é... incentivo ao 

desenvolvimento da cultura local, e, é, infra-estrutura pra, pra cultura. Essas quatro 

linhas surgiram das discussões do plano. [...] No, o PADEC trabalha com esse viés, 

valorização e desenvolvimento da cultura local: o que tem aqui de bom, né, pra gente 

desenvolver, fazer circular? (Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

é, o maior problema do Padec é o seguinte, ele foi feito para noventa e um municípios, 

não foi feito para o município do Rio. É, por razões óbvias, né, é um município que 

tem uma certa infraestrutura, então, pra pensar um programa já de descentralização, 

era importante, atender, ir de acordo com a população. E aí, é, o maior problema é 

que, para você ter acesso a esses recursos, você tem que tá com todo, a sua 

documentação em dia. Então, dos noventa e um municípios, poucos foram aqueles que 

não, sequer acessaram o, solicitaram recursos, é, um ou outro município mais distante 

que não, que, o órgão de cultura é muito, muito frágil, né, então a gente teve, é, vários 

pedidos desses, apenas quarenta e três foram contemplados, quarenta e oito, se eu não 

me engano, e , é, num universo de noventa e um, e mesmo agora, quando teve a 

segunda parcela, muito poucos municípios receberam, por conta que muitos não estão 

com a documentação em dia, ou estão em dívida com o estado, então tem esse 

problema burocrático, também ( Representante do Sistema Estadual de Cultura do Rio 

de Janeiro). 

 

Já com relação às iniciativas compartilhadas com o MINC, a proposta dos Pontos de 

Cultura também foi operacionalizada no estado. Segundo dados da Cartilha do Edital de 

Seleção dos Pontos de Cultura do estado do Rio de Janeiro (SEC, 2008) para participar do 

processo, as organizações precisariam ser Instituições da sociedade civil de direito privado, 

sem fins lucrativos, legalmente constituídas, que comprovem, o desenvolvimento de ações de 

caráter cultural há pelo menos dois anos no Estado do Rio de Janeiro, como: 
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 Associações; 

 Cooperativas; 

 Sindicatos; 

 Fundações privadas sem fins lucrativos; 

 Escolas caracterizadas como comunitárias e suas associações de pais e mestres; 

 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs); 

 Organizações Sociais (OS); 

 

Além disso, de acordo com a Cartilha do Edital de Seleção dos Pontos de Cultura do 

estado do Rio de Janeiro (SEC, 2008), a avaliação técnica dos projetos foi realizada a partir 

dos seguintes critérios: 

 

1) Atendimento às diretrizes do Programa Mais Cultura. 

a) Contribui para o acesso à produção de bens culturais   

b) Promove a auto-estima, o sentimento de pertencimento e a cidadania     

c) Dinamiza os espaços culturais dos municípios      

d) Gera oportunidade de emprego e renda     

2) Impactos artístico-culturais, econômicos e/ou sociais. 

a) Desenvolve processos criativos continuados   

b) Desenvolve ações de formação cultural   

c) Promove ações da cultura digital em software livre   

d) Desenvolve ações de documentação e registro nas comunidades em que 

atuam   

e) Propõe integração entre culturas de tradição oral e educação formal e/ou 

novas tecnologias culturais, sociais e científicas   

f) Propõe a integração da cultura com outras esferas do conhecimento e da 

vida social      

3) Abrangência da proposta considerando público alvo participante. 

Ações dirigidas a segmentos sociais como:  

a) estudantes da rede pública de ensino; 

b) estudantes da rede pública estadual de ensino médio; 
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c) populações de baixa renda, habitando áreas com precária oferta de 

serviços públicos e de cultura, tanto nos grandes centros urbanos, como nos 

pequenos municípios. 

4) Avaliação do proponente.  

a) Adequação da experiência da entidade ao objeto da proposta   

b) Realização comprovada de projetos relevantes para a área cultural   

c) Capacidade de agregar parcerias    

d) Desenvolve gestão compartilhada   

e) Apresenta estratégias de sustentabilidade   

5) Adequação do orçamento e viabilidade do plano de trabalho. 

O projeto deve apresentar coerência entre as ações e os seus custos, 

viabilidade de execução no prazo proposto e ser compatível nos seus itens 

de despesas e custos. 

Após a seleção dos projetos, um quantitativo considerado de organizações culturais de 

todo o estado foi contemplado pelo programa, conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 47: Quantidade de Pontos de Cultura contemplados 

 
Fonte: SEC (2008) 

 

Já no plano municipal, o foco dos projeto está direcionado para eventos. Além disso, 

os municípios aparentam poucas condições de implementar propostas mais estruturadas:  

 

É tivemos diretores sambistas, colocamos noo carnaval da tradição eee o diálogo da 

comunidade, ainda pouca, foi pelo menos de devolver a praça às famílias que estavam 

dominadas pelo funk de qualidade duvidosa onde afastou as famílias das praças, das 

ruas, então esse é uma...é uma das coisas pra trabalhar em cima desses eventos, como 

o que teve depois, o aniversário da cidade, a padroeira, o Natal e o próprio réveillon, 

então são esses eventos, e outros dess...desses a curto prazo, a gente trabalhou projetos 

de revitalização ee dos artistas locais, como por exemplo, oficina de geração de renda 

éé cultura na comunidade, né, cultura na comunidade éé fazendo ações práticas nas 

próprias comunidades e deixando oficinas de cultura da área de trabalho, ações 

naquela comunidade não tem encontro naquela comunidade, chamo até de acupuntura 

cultural, uma forma de tratar aí aa aquela [...]então a cultura na comunidade revitaliza, 

né, a inclusão social, a cidadania cultural e essa da dimensão, então estamos tendo 

Regiões de Governo População %
Nº de 

Municípios
%

Média 

Ponderada

Resultado Pontos 

de Cultura por 

Região

Distribuição Final 

Pontos de Cultura 

por Região 

Região Metropolitana 11.723.680 73,44% 17 18,48% 45,96% 69      67 (*)

Região Noroeste Fluminense 322.138 2,02% 13 14,13% 8,07% 12 12

Região Norte Fluminense 785.312 4,92% 9 9,78% 7,35% 11      13 (*)

Região Serrana 816.726 5,12% 14 15,22% 10,17% 15 15

Região das Baixadas 

Litorâneas
836.959 5,24% 13 14,13% 9,69% 15 15

Região do Médio Paraíba 875.425 5,48% 12 13,04% 9,26% 14 14

Região Centro-Sul 

Fluminense
279.558 1,75% 10 10,87% 6,31% 9 9

Região da Costa Verde 322.751 2,02% 4 4,35% 3,19% 5 5

Total 15.962.549 100% 92 100% 100,00% 150 150
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alguns projetos, ao longo do...dos anos vieram pra ilustrar como que ele tá passando 

essa questão de fazer um projeto com questões culturais, agora (Representante da 

administração pública da cultura do município de Maricá). 

 

porque a gente descobriu o seguinte, infelizmente, nas camadas mais, mais 

desafortunadas da população, primeiro que eles não tem costume de assistir isso, 

segundo eles não tem dinheiro, eles não priorizam isso, vocês podem dar o espetáculo, 

eu não posso dar um espetáculo em cada bairro, não é possível numa cidade tão 

pequena, em algum lugar eu tenho que colocar esse espetáculo, eu sempre vou tender 

a colocar no centro, porque no centro eu vou pegar os dois grupos os que moram 

longe e o turista que não posso nunca me esquecer dele, até porque essa integração é 

bem vinda, então nós vamos lançar um vale-transporte cultura, que este vale só é 

válido para atividades culturais (Representante da administração pública da cultura do 

município de Armação de Búzios). 

 

esse ano fiz muito pouco pela cultura, nos demos prosseguimento a dois projetos que 

nós tínhamos que não podíamos parar que é a escola de música e a escola de circo e 

isso nos levou praticamente a 80% dos nossos orçamentos na área de cultura e as 

outras incursões que nos fizemos foram muito pequenas, mas nos começamos há levar 

um pouco a pessoas para verem espetáculos no Rio de Janeiro para verem um pouco o 

que acontece, o que é um teatro, como é que é assistir um concerto, mas levando 

sempre em consideração que essas pessoas não tem entendimento nenhum, portanto 

quando a gente faz uma excursão dessas levar 40, 50, 60 pessoas, a gente também 

prepara uma apostila que é um programa que a gente tem que se chama viagens 

culturais, quando o cidadão vai ao teatro municipal ver um concerto ou uma opera, ele 

tem se nunca foi a um teatro, nunca foi à uma opera ele tem que ter uma apostila bem 

didática dizendo para ele o que ele ta vendo (Representante da administração pública 

da cultura do município de Armação de Búzios), 

 

 Em resumo, no que diz respeito aos objetivos dos projetos, programas e ações é 

possível afirmar que estes são: (a) formais: no estado, com exceção do PADEC que visa a 

desconcentração de recursos, são  focados em ―levar a cultura‖ às pessoas e aos lugares via, 

geralmente, espetáculos e aulas; priorizam crianças e jovens; concentrados na cidade do Rio 

de Janeiro; também focam a área de economia da cultura; quando o foco é social, ele se dá via 

diretrizes nacionais (PAC e PNC). Em geral, não estão conectados diretamente com as 

atribuições da SEC e são operacionalizados via edital. Nos pouco municípios em que há 

objetivos claramente definidos para projetos, programas e ações , em geral, o foco consiste em 

eventos e ações educativas. Já há municípios com programas estruturados e/ou implantando o 

sistema de editais; (b) informais: nos municípios algumas iniciativas tem o objetivo de 

promover a visibilidade política de um indivíduo; (c) inexistentes: na maioria dos municípios 

não há objetivos definidos para programas, projeto e ações já que estas ou não existem ou são 

esporádicas em sua maioria. 

 

No que diz respeito aos objetivos dos equipamentos culturais é importante destacar 

que estes estão concentrados na capital do estado e, segundo relato da SEC, possuem 

deficiências generalizadas quanto ao seu funcionamento. O Diagnóstico dos Equipamentos 
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Culturais da Secretaria Estadual de Cultura em 2008 (SEC, 2008) apresenta uma realidade 

precária no estado: 

 Instalações Físicas 

o 93% das unidades necessitavam de reforma; 

o 74% estavam em condições precárias; 

o 30% possuíam espaço físico deficiente para as atividades 

desenvolvidas; 

o 70% necessitavam de renovação de equipamentos e mobiliário; 

 Acervos 

o 92% das unidades que possuem acervo precisavam de melhorias no 

acondicionamento; 

o 38% do acervo encontrava-se deteriorado ou em processo de; 

 Recursos Humanos 

o 81% apresentavam a carência de pessoal como situação inviabilizadora 

das atividades; 

o 74% das unidades tinham necessidade de capacitação dos funcionários; 

o 85% tinham necessidade de contratação de pessoal especializado; 

o 74% das unidades tinham salários defasados em relação aos praticados 

no mercado; 

o 22% necessitavam de horários mais flexíveis para a boa realização das 

atividades; 

 Gestão 

o 93% das unidades careciam de diretrizes e metas claramente 

estabelecidas; 

o 89% das unidades acusavam dificuldade de gerenciamento e falta de 

agilidade devido a ritos burocráticos do Estado, incompatíveis com a 

atividade; e, 

o 67% tinham dificuldade de cumprir seu papel junto à população. 

 

Quanto à concentração de recursos no município do Rio de Janeiro, cabe salientar que 

embora algumas iniciativas estejam sendo realizadas no interior, a capital do estado ainda é a 

cidade mais favorecida. Basta verificar os valores em torno da construção  do novo Museu da 

Imagem e do Som (MIS). Segundo dados do TCE (2009), foram gastos cerca de 20 milhões 
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neste equipamento enquanto o programa PADEC, que atende aos demais 91 municípios do 

estado contou apenas com 10 milhões de reais. 

O quadro a seguir apresenta a caracterização dos equipamentos culturais do estado: 

 

Quadro 48: Caracterização dos Equipamentos Culturais e Órgãos Vinculados da Secretaria de 

Estado de Cultura do Rio de Janeiro  

Equipamento Caracterização 

Theatro 

Municipal 

A principal casa de espetáculos do país, localizada no Rio, recebe os maiores artistas nacionais 

e internacionais da dança, da música e da ópera. Tem recebido os maiores artistas 

internacionais, assim como respeitáveis nomes brasileiros, da dança, da música e da ópera. É a 

única instituição cultural brasileira a manter simultaneamente um coro, uma orquestra 

sinfônica e uma companhia de balé.  

MIS – Museu 

da Imagem e 

do Som 

O primeiro museu dedicado à imagem e ao som no país possui, entre as suas duas sedes, um 

rico acervo de quase 1 km linear de documentos, uma discoteca contendo mais de 40 mil itens, 

e traduz as principais vocações da cidade: fotografia, música, cinema, televisão e rádio. 

Realiza hoje exposições, encontros, sessões de cinema, cursos, seminários, palestras e, mais 

recentemente, um programa de vídeo educativo que atende estudantes da rede pública, pessoas 

da terceira idade e ONGs que trabalham com menores carentes. O projeto do novo MIS será 

um museu interativo e dinâmico, destinado a atrair mais público, sempre mantendo seu caráter 

de espaço de pesquisa. 

Casa França-

Brasil  

 

A Casa hoje é um pólo de difusão de cultura e referência em arte contemporânea. Consolidou-

se como um lugar privilegiado para a realização de exposições, performances e apresentações 

musicais. As transformações físicas também foram pensadas no sentido de viabilizar a 

implantação de um novo perfil de programação na Casa. A partir de agora, o centro cultural 

manterá um diálogo permanente com a cidade, suas questões e a intensa vida cultural que 

oferece. A proposta é promover um intercâmbio contínuo entre as atrações produzidas em seu 

interior e o rico universo extramuros.  

Escola 

Estadual de 

Dança Maria 

Olenewa 

A mais tradicional escola de balé clássico do país oferece profissionalização em dança, com 

rigor técnico e reconhecimento do MEC. A Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, que faz 

parte da Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro, é a mais antiga escola de dança do 

país e o maior celeiro nacional formador de bailarinos profissionais para companhias do Brasil 

e do exterior. 

Escola de 

Música Villa-

Lobos 

Um centro de referência no ensino de música, presente em cinco municípios do Estado do Rio. 

é uma instituição de ensino e estímulo à prática musical. Além de cursos fixos, a escola 

promove festivais, palestras, workshops e concertos de diversos gêneros musicais. Além disso, 

produz CDs, periódicos, partituras e livros didáticos. A escola também mantém grupos 

instrumentais que colocam os alunos em contato com a vivência prática da música. 

Escola de 

Artes Visuais 

do Parque 

Lage (EAV) 

A EAV é referência nacional no ensino das artes, localizada em um parque nacional de mata 

atlântica, em uma casa de estilo eclético construída em 1920Desenvolve, desde a sua 

fundação, programas de ensino em arte contemporânea voltados para a formação de artistas, 

curadores, pesquisadores, técnicos e interessados em estabelecer ou aprofundar o contato com 

as artes visuais.  

Biblioteca 

Parque de 

Manguinhos 

A Biblioteca Parque de Manguinhos é uma iniciativa do Governo Federal (Ministério da 

Cultura, através do Programa Mais Cultura e do Plano Nacional de Livro e Leitura) e do 

Governo do Estado (Secretaria de Cultura/SEC), e atenderá a 16 comunidades da Zona Norte 

do Rio de Janeiro, cuja população soma, aproximadamente, 100 mil habitantes. 

É a primeira biblioteca parque do país e fica no Complexo de Manguinhos. É inspirada nas 

bibliotecas parques de Medelin e Bogotá e vai atender a 16 comunidades da região. Bem mais 

que uma biblioteca no conceito tradicional, trata-se de um espaço cultural e de convivência, 

que oferece à comunidade áreas como, biblioteca digital, CDteca, DVDteca, internet 

comunitária e rede wi-fi, jardim de leitura, brinquedoteca, um setor de periódicos e uma sala 

multiuso. Em breve terá também um cineteatro. O espaço tem um setor específico com acervo 

para deficientes visuais.  

Biblioteca 

Estadual 

Infantil 

Anísio 

Uma biblioteca infantil com acervo de mais de 13 mil obras, localizada no Campo de São 

Bento, em Niterói. Seu objetivo é formar leitores em todas as classes sociais na faixa etária de 

3 a 14 anos.  A BEIAT, além da pesquisa escolar, oferece orientação à leitura e empréstimo 

domiciliar. E, entre suas atividades, estão a Hora do Conto, realizada semanalmente; encontro 
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Teixeira com autores; lançamentos de livros; exposições; peças teatrais; oficinas diversas; feiras de 

livros e cursos. 

Biblioteca 

Estadual de 

Niterói 

 

Uma das mais importantes bibliotecas do estado, com acervo de mais de 70 mil obras, 

incluindo uma imensa coleção dedicada à história do Rio. É um importante espaço cultural da 

cidade e tem um forte vínculo com a comunidade. Recebe, mensalmente, em torno de 6.000 

usuários, aos quais oferece serviços de empréstimo e apoio à pesquisa, além de diversas 

atividades como exposições, lançamentos de livros e palestras. Em seus dois pavimentos 

funcionam salas de pesquisa e empréstimo domiciliar, sala de cursos e salão para exposições, 

além da Academia Fluminense de Letras.A BEN conta com um acervo de cerca de 70 mil 

livros e uma grande coleção de obras raras voltada para a história e a cultura do Estado do Rio 

de Janeiro. Sendo uma sala inteira dedicada à história fluminense. A BEN vai se adaptar a este 

modelo, tornando-se um espaço apropriado para exposições, apresentações de filmes, peças 

teatrais e shows de música. Além disso, todo o planejamento contemplará o uso das 

tecnologias de informação e comunicação. 

Biblioteca 

Pública do 

Estado do RJ 

Um centro de atividades culturais, informação e lazer que democratiza o acesso ao 

conhecimento, fomenta a leitura e promove a educação. A BPE é o núcleo do Sistema 

Estadual de Bibliotecas, responsável pela implantação de uma política de bibliotecas públicas 

nos municípios do Estado do Rio. Dá atendimento às bibliotecas públicas municipais, 

bibliotecas de unidades escolares das redes estadual e municipal, bibliotecas comunitárias do 

Estado e às instituições privadas que solicitam apoio. Também proporciona assessoria técnica 

e capacitação profissional para implantação e modernização dos serviços das bibliotecas 

atendidas. A biblioteca está passando por um projeto de requalificação inspirado em modelos 

bem-sucedidos de países como Colômbia, Alemanha, França e Estados Unidos, onde as 

bibliotecas públicas funcionam também como centros culturais. A reformulação da BPE não é 

apenas arquitetônica, mas inclui a modernização do acervo e a ampliação dos serviços. 

Teatro Mário 

Lago 

 

Um teatro dedicado à comunidade e que oferece espetáculos gratuitos, cursos, oficinas e 

concertos musicais na zona oeste do Rio. Situado na Vila Kennedy, em Bangu, na zona oeste 

do Rio, o Teatro Mário Lago oferece uma programação intimamente ligada à comunidade, 

privilegiando a manutenção de cursos e oficinas, shows de música e espetáculos teatrais. A 

maioria dos espetáculos que enchem seus 310 lugares é gratuita, com a entrada organizada 

através de senhas distribuídas 30 minutos antes da apresentação.  

Teatro 

Glaucio Gill 

Localizado em Copacabana, o Glaucio Gill é um núcleo de experimentação referência para 

atores e companhias iniciantes, além de um teatro de muita história.O Teatro Glaucio Gill 

possui um espaço principal com 200 lugares, e o Café do Glaucio, uma pequena sala com 60 

lugares. Em 2010, passou por uma reforma-relâmpago que, entre outras melhorias, 

transformou o antigo palco italiano num espaço multiuso.  

Teatro Arthur 

Azevedo 

 

Um teatro em Campo Grande que oferece espetáculos e cursos para a população da zona oeste 

do Rio. Este espaço pertence à Secretaria de Estado de Cultura. No palco italiano, 

recentemente reformado, há aulas de teatro e dança para jovens, além das apresentações. A 

Orquestra Sinfônica Jovem de Campo Grande, por exemplo, oferece oficinas de 

musicalização, com aulas práticas de coral, teoria, percepção musical, canto e instrumentos. 

Além do teatro, da música e da dança, o Arthur Azevedo também fomenta as artes plásticas, 

no foyer do teatro acontecem as exposições.  

Teatro 

Armando 

Gonzaga 

 

Um teatro na zona norte do Rio que estimula a expressão artística da comunidade e oferece 

cursos em várias áreas. Situado no bairro de Marechal Hermes, zona norte do Rio, o Teatro 

Armando Gonzaga oferece diversos espetáculos e desempenha função bastante ativa em 

fomentar expressões artísticas da comunidade, proporcionando cursos de teatro, dança e vídeo.  

Teatro Villa-

Lobos  

 

Um teatro de grande porte com confortável plateia localizado no principal acesso de 

Copacabana.  Foi criado para abrigar produções inéditas de grande porte. O espaço, idealizado 

por Adolfo Bloch e Geraldo Matheus, possui três unidades cênicas: o teatro propriamente dito, 

a sala Monteiro Lobato (Espaço II) e a sala Arnaldo Niskier (Espaço III) – temporariamente 

estas duas salas estão fechadas para obras de manutenção. Ainda hoje se preserva a proposta 

inicial do teatro de receber no espaço principal, de 463 lugares com visibilidade perfeita de 

qualquer ponto da plateia, espetáculos inéditos e, nos espaços anexos, trabalhos experimentais 

de pequeno porte. Além do conforto do público, o teatro oferece um espaço de qualidade para 

as produções: são três andares com camarins para o elenco dos espetáculos. 

Teatro João 

Caetano 

 

É a sala de espetáculos mais antiga do Rio de Janeiro. Sua versatilidade para gêneros variados 

o torna também um dos teatros mais conhecidos do país.  O teatro foi cenário de importantes 

acontecimentos históricos do país. Ali assinou-se a primeira Constituição brasileira. Sua 

versatilidade para encenar gêneros de espetáculos variados - operetas, tragédias, concertos, 
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comédias, shows e musicais - o torna também um dos mais conhecidos e respeitados espaços 

cênicos do país. Com 1.143 lugares – dos quais 17 para cadeirantes – , o João Caetano passou 

a oferecer mais comodidade e conforto também para pessoas com necessidades especiais. 

Museu 

Antônio 

Parreiras 

O Museu Antônio Parreiras (MAP), em Niterói, é o primeiro espaço brasileiro dedicado 

exclusivamente a um artista: o paisagista Antônio Parreiras (1860-1937), de carreira 

reconhecida no Brasil e no exterior. Abriga uma galeria de exposições permanentes e 

temporárias, uma galeria de paisagem contemporânea e uma sala de administração.  

 

Museu do 

Ingá 

Antiga sede do governo do Estado da Guanabara, o museu é dedicado à história política e 

artística fluminense. O Museu do Ingá mantém um dos maiores acervos de coleção pública de 

arte moderna do estado e preserva obras de nomes como Oswaldo Goeldi, Tarsila do Amaral e 

Eduardo Sued. São cerca de 4.800 peças, entre pinturas, fotografias, mobiliários, porcelana e 

documentos, de origens diversas, desde doações de acervos particulares a aquisições próprias.  

Dentro do museu também funciona o Centro de Referência da História e Cultura do Museu do 

Ingá, que tem como objetivo coletar, analisar e sistematizar documentos, depoimentos, 

informações e objetos referentes aos 43 governadores, interventores e interinos do extinto 

Estado da Guanabara 

Museu dos 

Teatros 

Tem como missão preservar, recolher, pesquisar, registrar, divulgar e expor o acervo relativo à 

história e à memória  dos  teatros do Estado do Rio de Janeiro. 

Museu do 

Primeiro 

Reinado 

 

Instalado no Solar da Marquesa, em São Cristóvão, o Museu possui um rico acervo de móveis, 

documentos e objetos de arte do século XIX, em que se destacam manuscritos, porcelanas, 

cristais e pinturas de artistas como Batista da Costa, Fachinetti, Taunay e Louis Albert de La 

Riva. 

Museu 

Carmem 

Miranda 

 

Um museu dedicado à Pequena Notável, uma das mais famosas cantoras brasileiras e símbolo 

internacional do país. Localizado em um prédio circular, no Parque do Flamengo, o museu 

possui um acervo de mais de 3 mil itens. O museu guarda, também, uma expressiva 

documentação bibliográfica e iconográfica: caricaturas originais, roteiros de filmes com 

anotações feitas por Carmen, fotografias, cartazes, troféus, partituras, programas e 

agradecimentos. Além de cinco mil recortes de jornais e revistas que relatam os 

acontecimentos históricos da Embaixatriz do Samba. 

Casa de 

Euclides da 

Cunha 

Um centro cultural, único em sua região, dedicado ao autor de Os Sertões. Possui em sua 

biblioteca mais de 3 mil obras. A Casa de Euclides da Cunha, criada pelo Governo do Estado 

do Rio de Janeiro em 1965, é referência em Cantagalo, constituindo o único centro cultural da 

cidade. O acervo da Casa de Euclides da Cunha é formado por reproduções de documentos, 

desenhos e peças ligadas à vida e obra do escritor, além da primeira edição dos livros Os 

Sertões e Contrastes e Confrontos. 

Casa de 

Oliveira 

Viana 

Um agradável centro de pesquisa com acervo de 12 mil exemplares, incluindo fontes 

importantes nos campos da Sociologia, da Antropologia, da História e do Direito. Hoje 

funciona como centro de pesquisa, desenvolvendo atividades educativas e culturais dirigidas 

ao ensino superior e de pós-graduação.  

Casa de 

Cultura Laura 

Alvim 

Um centro cultural completo à beira-mar, em Ipanema, com cinemas, teatros, galeria de arte e 

museu. A casa onde morou Laura Alvim há 24 anos tornou-se um importante polo de cultura 

do Rio de Janeiro. foi inaugurada com galeria de arte, auditório, museu, teatro, porão (atual 

Espaço Rogério Cardoso) e constantes atividades nas arcadas, que logo tornaram este centro 

de arte um ponto de referência para artistas e intelectuais do Rio de Janeiro. A Casa abriga um 

café, uma livraria, três salas de cinema, o Teatro Laura Alvim (245 lugares), o Espaço Rogério 

Cardoso (70 lugares), a Galeria de Arte Laura Alvim e o Museu de Laura, com exposição 

permanente de móveis e objetos pessoais de Laura e de sua família. 

Sala Cecília 

Meireles e 

Sala Guiomar 

Novaes 

 

É uma das casas de concerto mais tradicionais do Brasil. No coração da Lapa, centro da 

cidade, a sala se tornou, ao longo de 44 anos, importante espaço de formação e difusão da 

música de concerto no Rio de Janeiro. O espaço dedicado à música de câmara e concertos tem 

capacidade de 835 lugares, sendo 481 dispostos na plateia e 354 na plateia superior. Anexo à 

Sala Cecília Meireles, o Auditório Guiomar Novaes comporta 154 lugares e é utilizado, 

principalmente, para pequenos recitais e palestras. Todas as atividades contam com o apoio da 

Associação dos Amigos da Sala Cecília Meireles, entidade sem fins lucrativos criada em 

1988. 

Casa de 

Casimiro de 

Abreu 

A Casa de Casimiro de Abreu está situada em Barra de São João, município de Casimiro de 

Abreu.   

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da SEC (2010) 
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Verifica-se no depoimento dos atores do campo a necessidade de uma reestruturação 

dos equipamentos: 

 

pra pensar a política de cultura do estado também tem que pensar os equipamentos 

(Representante do Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

  

Por exemplo o Teatro Municipal  caramba a gente pode ir lá é uma coisa é mesma 

coisa que dizer, oTeatro Municipal não é pra mim, a gente cria uma distancia e a 

galera que ta gerindo não faz questão de mostrar que essa diferença não existe não tem 

vem cá pô você pode chegar lá também pode la assistir.E também agora que teve que 

a pouco tempo aquelas campanhas, teve ingresso super baratos, teve até de graça e tal 

mas tem que se olhar valores porque senão acaba restringindo a entrada 

(Representante da Organização da Sociedade Civil Viva Rio). 

  

Agora, se eu tenho um equipamento cultural, que é da Secretaria de Cultura, mesmo 

que eu faça uma, uma parceria público-privada, como, de uma certa forma, acontece, 

por exemplo, na nossa gestão mista nas lonas, são ONG’s, né, que entraram, tem ali 

uma parte conceitual das lonas, que tem que passar por aqui. Não é porque ganhou 

uma licitação que faz o que quer. Não pode botar cem reais num ingresso numa lona 

cultural, não. Não, porque esse conceito faz parte de uma política que é implementada 

na secretaria. Os ingressos tem que ser acessíveis, entendeu? A gente não vai 

direcionar a, a programação, mas ali, as medidas estruturantes que estão ali atrás, elas 

estão, elas estão diluídas no dia a dia, no cotidiano da gente. Entendeu? 

(Representante da administração pública da cultura do município do Rio de Janeiro). 

 

Não tem infra-estrutura pra cultura, a gente faz programas como o circuito estadual de 

artes, a gente não consegue ir pros municípios, é muito barato pegar um espetáculo 

que você já incentivou, através da Lei do ICMS, ou através da Lei Rouanet, ou através 

dos editais, que tá pronto, e que vai fazer uma temporada de três meses, ou um mês, às 

vezes, no Rio, e a mesma coisa serve pro cinema ou um show de música, pegar isso 

que já tá pronto e fazer ele circular. A gente gasta muito pouco pra fazer isso circular, 

porque, na verdade, a lógica do circuito é assim, a gente paga o seu risco, né, como 

não existe hoje mais um mercado de cultura estruturado no país inteiro, e não existe 

no estado, como um todo, a gente paga o risco da peça de teatro circular, é... é barato 

fazer isso, porque ele já tá com o espetáculo montado. Só que, qual é o problema? Não 

tem teatro. Não tem cinema (Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

 

realmente nós temos uma carência muito grande de espaço cultural no município, [...] 

esse espaço aqui, [...], que ele funciona como...como Casa da Cultura, no caso, uma 

das torres serve como sala de música, aonde tem as aulas de música e a outra torre 

serve como a sala de pintura, [...] realmente, temos uma carência muito grande 

(Representante da administração pública da cultura do município de Engenheiro Paulo 

de Frontin). 

 

 Em síntese, no que tange os objetivos dos equipamentos culturais é possível dizer 

que estes são (a) formais: no estado, objetivam oferecer o ensino de manifestações e formas 

de arte diversas e oferecer espaços para espetáculos. São concentrados na cidade do Rio de 

Janeiro, em especial no centro e zona sul. A maior parte dos recursos destinados aos 

equipamentos são em geral para reforçar daqueles sediados no centro e zona sul do Rio de 

Janeiro. Poucos municípios possuem equipamentos culturais públicos e geralmente estes são 
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espaços para manifestações e ensino de formas de arte diversas; (b) informais: quando boa 

parte dos municípios não define oficialmente os objetivos de seus equipamentos, que muitas 

vezes são compartilhados com outras áreas como educação e esporte; e, (c) inexistentes: na 

maioria dos municípios não há objetivos definidos para equipamentos já que estes ou não 

existem ou são esporádicas em sua maioria.  

 

 Já no que diz respeito aos resultados, não há formas estruturadas de mensuração. Ao 

mesmo tempo em que se espera um retorno social e visibilidade políticas nos municípios,  o 

novo modelo de gestão que está sendo adotado no estado do RJ pretende estabelecer metas 

para as ações culturais: 

 

quando você chancela uma atividade uma ação cultural dos meninos que fazem 

coisinhas materiais que não é nada, igual pessoal lá de Minas montam bateria...pô os 

caras são bons demais uma organização do caramba mas quando o governo federal der 

uma chancela pra eles e disser olha agente reconhece vocês como um grupo que faz a 

cultura, que contribui  pra, pro fortalecimento da cultura no Brasil na região de vocês e 

tal, pô os caras sente, aumenta a auto estima do grupo então ele passa a achar, ai ele 

passa a pensar que ele faz parte desse inicio, que eu falei no inicio que até então é 

restrito a determinadas pessoas e organizações então pô legal faço parte disso também 

não é tão complicado como eles achavam que era, não é preciso ser formado em nada, 

não é preciso ser PHD em nada mas simplesmente fazer o que eles sabem fazer no que 

se faz da cultura Foi maravilhoso os pontos de cultura, é claro que tem problemas pra 

caramba, mas foi muito bom (Representante da Organização da Sociedade Civil Viva 

Rio). 

 

E tem uma outra questão, que eu não vou chamar de crise né, claro que é um 

problema, muita gente da sociedade civil, a partir do próprio dinheiro que começou a 

entrar na cultura, ele ficou meio que aparelhado vamos botar aparelhado entre aspas 

né, quando eu falo dos pontos de cultura, eu acho que eles foram ótimos, ótimos sabe, 

foi, foi um momento muito singular, mas os pontos de cultura também engessaram 

muito o movimento cultural, que a pessoa passou a ter um dinheiro que veio do 

governo, e passou a não poder operar a mesma fala que ele tinha junto ao governo né, 

quase que tipo assim entre aspas, o ponto virou empregado, um terceirizado do 

governo. Eu acho que isso causou uns estragos sabe (Representante da Comissão 

Estadual dos Gestores de Cultura – ComCultura). 

 

 

Os resultados das conferências e encontros de cultura também são ressaltados como 

resultados positivos por parte das organizações: 

 

No, no interior, é, a gente teve um êxito muito grande nesses encontros, teve uma 

ampla participação, envolvimento, e tal, ao, ao passo que na metropolitana os 

encontros foram com menos mobilização, a própria conferência metropolitana foi 

muito frágil, muito pouca participação, e há um sentimento, no interior, de que o 

interior nunca foi olhado pela política de cultura no estado. Então o fato do, do estado 

ter ido lá ao encontro dos municípios, ter feito as reuniões, ter ouvido, e também, tem 

uma série de programas hoje que estão sendo executados no interior, criou um, uma 

relação muito boa dos municípios, tanto por parte do poder público como também 

com os agentes culturais, nisso. Só que a gente precisa casar também a participação da 

sociedade civil. Por exemplo, os pontos de cultura do estado, que estão disseminados, 
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não tiveram tanta participação quanto nós gostaríamos (Representante do Sistema 

Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

  

eu to ampliando as possibilidades de preservação da alto estima da sociedade, estou 

reconstruindo sua cidadania (Representante da administração pública da cultura do 

município de Campos dos Goytacazes). 

 

Vai ser difícil eu te dizer agora, mas depois eu posso te dizer esse número, é, um 

percentual gigantesco do meu orçamento é gasto pra financiar essas instituições. Elas 

tem que ter resultado. Resultado de interesse público (Secretária Estadual de Cultura 

do Rio de Janeiro). 

 

então o sistema que a gente faz é muito democrático, muito abrangente, acho que a 

gente conseguiu nesse tempo aí ampliar e qualificar o...o...os atores culturais na cidade 

(Representante da administração pública da cultura de Nova Iguaçu). 

  

Mesmo assim, o acesso a esses resultados é ainda muito precário. Não há espaços 

sistematizados com essas informações para  sociedade: 

 

Tem, a gente, até o final do ano vai disponibilizar assim, um relatório de gestão, e não 

é relatório de propaganda, não (risos), é um relatório do que deu certo (risos) e do que 

não deu certo. Com o que fizemos com bons resultado e com o que fizemos com 

poucos resultados, ou nenhum resultado, que a gente também, naturalmente, deu com 

os burros n’água em muitas, n’água muitas vezes. É... mas a gente tem essas coisas, já, 

assim, tem a melhor execução do estado, porque, tem o dinheiro lá, o orçamento da 

cultura já é pouco, devolver dinheiro é uma coisa inadmissível, né? A gente, a, a 

subsecretaria de gestão tem essa incumbência, de fazer as coisas, de gestão executiva, 

de fazer as coisas acontecerem e de medir o resultado disso. A construção desses 

indicadores é mais complexa, a gente tá fazendo aos poucos mas a gente tem esse 

objetivo (Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

Um ponto importante destacado no campo é que a área da cultura não deveria ser 

mensurada pelos resultados, já que o processo seria o fator central nesse segmento: 

 

nós tamos trabalhando com um campo de criação e de reinvenção e de experimentação 

o tempo inteiro, e, e o campo da cultura trabalha mais com processos do que com 

resultados, ele valoriza mais o processo do que o resultado. Ora, no campo 

mercadológico, né, outros campos, isso vai, e no próprio ensino, nos currículos das 

escolas, é uma coisa que, que eu discuto, porque, a escola, a universidade,  (inaudível) 

ela cobra resultados, ela cobra o produto, ela cobra antecipado os resultados. Como 

você pode antecipar um resultado que está em processo, uma coisa que tá em 

processo, que tá com  work in progress, você não tem noção e faz parte do campo, do 

campo criativo, artístico, do qual eu vim, e trabalhar no abismo, é esse que é o barato, 

eu ir pra incerteza, eu ir pro abismo (Representante do Ministério da Cultura no estado 

do Rio de Janeiro). 

 

 

 Quanto ao tipo de resultados alcançados pelas organizações, é possível afirmar que 

estes podem ser organizacionais, políticos e de interesse público. Os resultados são 

organizacionais quando estão ligados à eficiência e retorno quantitativo dos investimentos 

realizados, tanto no nível estadual quanto municipal; geralmente não estão formalmente 

previstos na gestão; podem ser estimados de forma geral no conteúdo dos editais. Eles ainda 

podem ser políticos, quando ligados ao retorno de visibilidade política dos investimentos 
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realizados, tanto no nível estadual quanto municipal; geralmente não estão formalmente 

previstos na gestão. Por fim, os resultados podem ser de interesse público, quando as ações 

publicam resultam em melhoria da condição de vida do cidadão, em inclusão social, em 

geração de emprego e construção de cidadania. 

 

No que tange os mecanismo de controle, é importante destacar que não há formas 

consolidadas de controle por parte do poder público em relação aos efeitos de suas ações. 

Apenas no que diz respeito aos editais é que existem mecanismos para verificação dos 

processos de prestação de contas. Os depoimentos a seguir ilustram essas questões: 

a gente tem um problema muito grave com os Pontos de Cultura que não conseguiam 

prestar contas. Porque os Pontos de Cultura são pontos de fomento a pessoas, a 

regiões, a segmentos, que precisam ser fomentados, portanto, eles não tem expertise. 

Não conseguiam prestar contas. E aquilo é dinheiro publico, tem que prestar contas, 

como é que faz? Como é que você traz essa equação? Não é? Então, assim, tem que 

ter a supervisão, você não pode (inaudível) trinta mil reais pra um ponto de cultura e 

exigir que esse ponto de cultura preste contas como um produtor cultural que vai 

receber quinhentos mil. [...] Então, assim, tem uma série de questões, que se você 

rodar, rodar, rodar, rodar, você bate na formação. Nós não, nosso mercado não está 

formado e não está preparado, pra o que está acontecendo, não estava quando 

surgiram as leis, e não está pra o que vai acontecer com a cidade nos próximos anos 

(Representante da administração pública da cultura do município do Rio de Janeiro). 

Tem um enquadramento do que o edital exige (Representante do Pontão de Cultura 

ComCausa). 

 Tinha uma comissão que aprovava os projetos, é, e o DGAF, que é o departamento 

administrativo da secretaria, recebia a prestação de contas. Quando a gente chegou no 

estado, tinha noventa milhões de projetos que tinham recebido incentivos e que não 

tinham prestado contas, por causa dessa loucura administrativa. Não tinha ninguém 

olhando praquilo. Ninguém. Não tinha ninguém. Eu perguntava na secretaria: ok, 

quem é que cuida do ICMS? Não tinha. É... Então, foi essa pequena estruturada que a 

gente já deu, e a gente mudou várias vezes, e acho que a gente ainda vai mudar um 

pouco. Fora isso a gente criou, é, subsecretarias pra olhar isso tudo. A gente criou uma 

subsecretaria executiva pra cuidar de gestão, orçamento, é... acompanhamento dos 

projetos, das atividades, pra ver se elas tão chegando ao final. Isso gerou alguns 

resultados bastante interessantes, por exemplo, a secretaria de cultura é, há três anos, 

três anos não, dois anos, é a secretaria que tem a melhor execução orçamentária do 

estado, é... porque a gente acompanha tudo, gasta todo o dinheiro...  (Secretária 

Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Tem uma galera grande aí, pra receber pela primeira vez na vida um dinheiro, pra 

aplicar num projeto e você sabe que não é fácil, né? (pausa) Na verdade, esse é o 

grande complicador, né? [...] é uma linguagem difícil pra quem nunca fez projeto e 

agora num terceiro momento tamos dedicados a formação, procuramos a FASE que é 

umaa ONG no Rio de Janeiro preparada pra...pra...pra esse tipo de trabalho ela vai 

estar aqui com a gente, dando formação pra esse grupo dos pontinhos e a formação já 

prepara de alguma maneira pra esse quarto momento, que será o do diagnóstico e do 

enfim,  num próximo momento o do controle, né? [...]  tem que ser realizado o projeto, 

então essa formação já meio que prepara a aprender mecanismos, né, formulários, éé 

mecanismos de prestação de conta simplificado, essas...pra que lá na frente a gente 

tenha que dar conta de alguma coisa, algo que aconteceu, que tenha dado errado, a 

gente tenha informação já sem ter que correr atrás do prejuízo, que esse mecanismo 

tenha sido construído ao longo do caminho (Representante da administração pública 

da cultura do município de Nova Iguaçu). 
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Verifica-se ainda futura adoção de mecanismos de controle, em virtude das OSs e 

também a introdução da noção de controle social: 

Assim, como é que tem controle social e como é que tem eficiência de resultado no 

trabalho dessas instituições? O Teatro Municipal custa setenta milhões por ano, como 

é que faz o Teatro Municipal custar setenta milhões por ano e ter as entregas 

necessárias? Conseguir recursos de fora que não sejam só do Estado? Isso, é disso que 

a gente tá falando, quando fala das OS’s, entende? (Secretária Estadual de Cultura do 

Rio de Janeiro). 

  

OS significa um controle do Estado, e não governamental, e não do governante da 

ocasião sobre a instituição, muito melhor, muito mais sofisticado do que os 

mecanismos que a gente tem hoje. Te dou, assim, exemplos comuns, hoje eu nomeio, 

ou o Governador nomeia quem ele quiser pra qualquer dessas instituições. Não mais 

seria assim, numa OS. Quem nomearia seria um conselho. E o Governador nomeia 

sem ter que consultar ninguém, sem ter que discutir isso com ninguém. Ou seja, no 

caso de uma OS, que tem um mecanismo mais sofisticado de governança, quem 

nomearia era um conselho, com representantes do governo, com representantes do 

Estado (Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

De indicadores de desempenho não, mas a gente pretende ter nos próximos anos, a 

gente tá trabalhando já bastante com consultoria, e tal, pra isso. (Secretária Estadual 

de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

 

Verifica-se porém que nos municípios esse processo é mais lento: 

 

proposta de políticas culturais envolve nessa meta da cidade da cultura termos metas a 

curto, médio e longo prazo, e o que que nós fizemos nesse primeiro ano de governo, 

implementar as metas a curto prazo [...]estamos fazendo pro segundo ano, a ideia de 

lançar metas a médio prazo, e a médio prazo envolve a construção do teatro, do 

cinema na cidade, por exemplo, nós não temos um cinema, não temos um teatro 

(Representante da administração pública da cultura do município de Maricá). 

 

  

Em síntese, com relação aos mecanismos de controle, é possível verificar no campo 

esforços em torno da criação de controle social, via participação social; pressupõe 

democratização e publicidade das informações e transparência; ainda não operacionalizado no 

estado e nos municípios. Também pode ser observada a existência de controle público direto,  

via mecanismos burocráticos,  leis e editais;  meio predominante no estado e nos municípios 

com foco na prestação de contas. E, por fim, é possível perceber a busca pela construção de  

mecanismos de  controle público indireto,  via contratos de gestão; a ser implementado no 

estado do RJ e em alguns municípios; pressupõe metas e alcance de resultados. 

Por fim, é apresentado a seguir um quadro síntese com as categorias de análise 

trabalhadas no tópico. 
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Quadro 49: Síntese da categoria de análise organizações públicas responsáveis pela 

administração pública da cultura 
Subcategorias 

de análise 
Caracterização 

Objetivos 

organizacionais 

 

Informais: há diferenças entre o que é formalizado e o que é falado; na fala são em geral, 

objetivo genéricos, de nível macro e estruturantes; são de grande proporção; envolvem 

múltiplas áreas culturais;  esperam reflexos no mercado e na condição de vida do cidadão; 

pressupõe a existência prévia de políticas culturais e de autonomia, que geralmente não 

existem; em geral não são operacionalizados. 

Formais: quando transpostos em atribuições são, em geral, de curto ou médio prazo, de 

pequena amplitude, com foco em determinados segmentos culturais, gerenciamento de 

fundos e em ações educativas; voltados para parcerias técnico-financeiras com entes privados 

no estado e com atores da sociedade civil nos município; dependentes de objetivos 

governamentais ou de outras secretarias no nível municipal e que no nível estadual, já 

prevêem a criação de novas organizações paralelas às estaduais para o desenvolvimento 

cultural. São operacionalizados via superintendência no estado e via projetos e ações nos 

municípios.   

Estrutura 

organizacional 

 

Formal: predominantemente burocrática e centralizada nas organizações públicas municipais, 

com elementos de burocracia flexível em alguns municípios. Complexas no nível estadual, 

com múltiplos tipos de relações entre os órgãos e conflitos de atribuições. Tendência à 

padronização segundo o modelo do Sistema Nacional de Cultura. 

Informal: estrutura paralela existente em várias organizações, como alternativa para aos 

entraves atribuídos à burocracia ou para a gestão de convênios ou parcerias com entes 

privados e da sociedade civil. 

Forma de 

administração 

 

Burocrática: idealmente orientada pelo princípio racional-legal; baseada em leis,  normas, 

regras e procedimentos, caracterizada por disfunções burocráticas diversas; predominante nos 

municípios. 

Gerencial: orientada pela reforma do Estado e por eficiência e resultados; utiliza-se de 

elementos da gestão privada; sustenta-se no argumento de esgotamento e ineficiência do 

modelo burocrático e na possibilidade de controle social e de maior transparência; delega 

atividades para outras organizações não-estatais; uso de consultorias, parcerias e convênios; 

predominante na administração estadual e prioriza a criação das OSs como melhor modelo de 

gestão; por vezes denominada de uma forma compartilhada de gestão. 

Compartilhada: administração orgânica, compartilhada com a sociedade; prioriza o cidadão; 

considera especificidades da cultura e entende que valor atribuído ao processo de 

desenvolvimento cultural; valoriza o papel do Estado; busca criar diálogo e espaços 

democráticos e de participação social; buscada por alguns municípios porém com 

implementação muito limitada pelas organizações. 

Objetivos dos 

projetos, 

programas e 

ações culturais 

 

Formais: No estado, com exceção do PADEC que visa a desconcentração de recursos, são  

focados em ―levar a cultura‖ às pessoas e aos lugares via, geralmente, espetáculos e aulas; 

priorizam crianças e jovens; concentrados na cidade do Rio de Janeiro; também focam a área 

de economia da cultura; quando o foco é social, ele se dá via diretrizes nacionais (PAC e 

PNC). Em geral, não estão conectados diretamente com as atribuições da SEC e são 

operacionalizados via edital. Nos pouco municípios em que há objetivos claramente definidos 

para projetos, programas e ações , em geral, o foco consiste em eventos e ações educativas. Já 

há municípios com programas estruturados e/ou implantando o sistema de editais. 

Informais: Nos municípios algumas iniciativas tem o objetivo de promover a visibilidade 

política de um indivíduo. 

Inexistentes: Na maioria dos municípios não há objetivos definidos para programas, projeto e 

ações já que estas ou não existem ou são esporádicas em sua maioria. 

Objetivos dos 

equipamentos 

culturais 

 

Formais: No estado, objetivam oferecer o ensino de manifestações e formas de arte diversas e 

oferecer espaços para espetáculos. São concentrados na cidade do Rio de Janeiro, em especial 

no centro e zona sul. A maior parte dos recursos destinados aos equipamentos são em geral 

para reforçar daqueles sediados no centro e zona sul do Rio de Janeiro. Poucos municípios 

possuem equipamentos culturais públicos e geralmente estes são espaços para manifestações 

e ensino de  formas de arte diversas. 

Informais: Boa parte dos municípios não define oficialmente os objetivos de seus 

equipamentos, que muitas vezes são compartilhados com outras áreas como educação e 

esporte. 

Inexistentes: Na maioria dos municípios não há objetivos definidos para equipamentos já que 
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estes ou não existem ou são esporádicas em sua maioria. 

Resultados  

 

Organizacionais: geralmente ligados à eficiência e retorno quantitativo  dos investimentos 

realizados, tanto no nível estadual quanto municipal; Geralmente não estão formalmente 

previstos na gestão; podem ser estimados de forma geral no conteúdo dos editais. 

Políticos: geralmente ligados ao retorno de visibilidade política dos investimentos realizados, 

tanto no nível estadual quanto municipal; Geralmente não estão formalmente previstos na 

gestão. 

De interesse público: quando as ações publicam resultam em melhoria da condição de vida 

do cidadão, em inclusão social, em geração de emprego e construção de cidadania. 

Mecanismo de 

controle 

Controle Social: via participação social; pressupõe democratização e publicidade das 

informações e transparência; ainda não operacionalizado no estado e nos municípios 

Controle Público Direto: via mecanismos burocráticos,  leis e editais;  meio predominante no 

estado e nos municípios com foco na prestação de contas. 

Controle Público Indireto: via contratos de gestão; a ser implementado no estado do RJ e em 

alguns municípios; pressupõe metas e alcance de resultados. 

 

Sobre a questão da organizações públicas responsáveis pela administração pública da 

cultura, parece que a perspectiva de Bobbio (2004), na qual a administração pública é 

destinada à execução concreta das tarefas ou incumbências consideradas de interesse público 

ou comum, embora esteja presente no plano discusivo não é operacionalizada adequadamente 

pelas organizações do estado do Rio de Janeiro. A principal evidência disso é a concentração 

de recursos públicos na capital do estado, tendo em vista a grande carência e as demandas por 

condições básicas para a cultura dos demais municípios. 

Outro ponto importante é que as organizações públicas que compõe o campo 

confirmam a perspectiva de Bartels (2009),  de que apesar de existir o predomínio da forma 

burocrática,  passa-se  por uma fase de transição tendo em vista as reformas estruturais na área 

pública. Essa questão é verificada no campo, especialmente pelo fato de que as organizações 

públicas municipais, com menor grau de estruturação da área cultura, serem 

predominantemente burocráticas, enquanto o órgão estadual de cultura já passa pelo momento 

de transição indicado pelo autor, via adoção de um modelo de gestão gerencial, baseado nos 

pressupostos da Nova Administração Pública.  

Por fim, a perspectiva de Fleury (2009) de que as instituições culturais possuem o 

poder de modelar a relação dos indivíduos com a arte, assim como a capacidade de produzir, 

confirmar ou modificar os efeitos sociais parece ser muito mais uma possibilidade ou um 

elemento discursivo para legitimar práticas de gestão pública do que a realidade. Conforme a 

autora propõe, as organizações responsáveis pela administração pública da cultura, exercem 

sim um poder de estruturação inicial de práticas de democratização da cultura. Porém em 

virtude do modelo organizacional a ser adotado, baseado em resultados, e da lógica 

predominantemente instrumental desse modelo, conforme a perspectiva de Paula (2005), as 

possibilidades de construção de um espaço democrático no campo são limitadas. 
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3.3 A lógica subjacente à administração das organizações responsáveis pela 

administração pública da cultura no estado do Rio de Janeiro 

 

No que diz respeito à importância da cultura vários  e contraditórios são os argumentos  

que destacam a relevância do tema. Desde a importância econômica até a social, estados e 

municípios estabelecem , em suas falas vários aspectos interessantes: 

eu acho assim se eu não tivesse cultura eu não seria nada (Representante da 

Organização da Sociedade Civil Viva Rio). 

Olha a cultura, ela tem a capacidade de transformação ela tem os agentes, os 

elementos que provocam a transformação e a prova que a cultura é necessária pra essa 

transformação e todos tem medo da transformação e tem medo da mudança é que a 

cultura é sempre calada porque os maus políticos tem medo da cultura O homem culto 

é um homem perigoso começa por ai o homem tem que ser, o homem culto não aceita, 

o homem que tem conhecimento a pessoa, a sociedade quando ela começa a se 

conhecer ela começa a ficar uma sociedade perigosa pra instituição de certos grupos 

políticos tanto o que que o prefeito quando tomou posse da cidade o que que ele fez, 

ele não deixa os grupos de teatro se apresentar ele fecha, ele não abre os espaços de 

cultura, fecha os espaços que tem, ele desvaloriza, desmerece, não valoriza um artista 

da cidade nos eventos, faz festinha de carnaval, festinha de (inaudível), dia do 

trabalhador,  traz grupinho de pagodes, grupinhos de pagodes horrorosos, paga caro e 

não valoriza a musica local, não interage com a cultura local. E isso ai ah mas ele não 

faz porque não tem conhecimento da cultura não é não é propositado, acho que é 

porque tem me, é complicado o homem quando você valoriza a pessoa que tem cultura 

você ta dando espaço pra alguém que pode ser perigoso pra você. Então acho que só ai 

já mostra a importância da cultura né como agente transformador e como agente 

perigoso pra manutenção de certos grupos no poder [...]a cultura é tudo né, a cultura é 

complemento a cultura é a azeitona da empada é a cereja do doce né, mas ela é o 

complemento quando que ao mesmo tempo ele a é a base , ela é a base de todos os 

outros  (Representante da administração pública da cultura de Teresópolis). 

 

cultura aqui ela signifique até mais do que na região da zona sul porque a cultura 

daqui da Baixada Fluminense ela também atende uma questão social porque as 

pessoas tem uma carência muito maior do que a zona sul. A zona sul é a arte pela arte, 

e tentar fazer a coisa mais elitizada,aqui existe um cunho de  trabalho social de 

transformar de levar reflexão de tentar fazer com que as pessoas comecem a enxergar 

um outro mundo através das artes da cultura e ai você também pensar em dar 

cidadania, em educação, em acesso a informação e gerar emprego e renda também pra 

esses artistas que vivem ou que pelo menos que tentam viver da arte, já que nem pras 

grandes metrópoles é uma coisa fácil imagina numa região como a Baixada 

fluminense que já tem esse estigma de violência e miséria (Representante da 

administração pública da cultura de Nilópolis). 

 

primeiro eu acho importantíssimo a gente entender, o seguinte, a minha formação é de 

arte-educação, então, eu não to negando que, um jovem, fazer um curso de teatro, é 

super importante pro resto da vida dele, independente se vai ser ator ou não. Ele vai se 

expressar melhor, ele vai se colocar melhor, ele vai coordenar melhor suas idéias, ele 

vai escrever melhor, porque (inaudível) histórias, que um jovem vai fazer um curso de 

pintura, que isso vai ser bom pra alma dele. Eu não to discutindo isso. Isso é 

importante. Mas isso é importante, os centros culturais da gente atendem isso, 

atendem lá na ponta à comunidade. Agora, eu não posso vender pra um jovem da 

comunidade, de quatorze anos, que se ele fizer um curso, ele vai ser um ator da Globo, 

rico, famoso, bonito, cheio de mulheres e carros importados. É, a gente não pode 
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importar essa indústria do futebol. Né? (Representante da administração pública da 

cultura do município do Rio de Janeiro). 

 

mas eu vejo muito garoto desses na Mangueira, vejo projeto social, os caras 

aprendendo a tocar bandolim, a tocar surdo, isso eles já aprendiam sozinhos, não 

precisa dar aula nenhuma pra ele não. Ao contrário, você tem que dar oportunidade de 

uma coisa que eles não tem. E isso que as pessoas não entendem [...]mas eles não tem 

quem possa ensinar um violino. Um violão selo, então tem que dar oportunidade a 

eles, essa visão, Também tem uma visão um pouco populista no Brasil que a 

população tem que ganhar o que eles gostam né. Isso é uma inverdade, isso não é uma 

equação séria e certa [...]Quando mudaram o governo, não vou citar nome, não 

precisa, entrou o novo secretário, tem esse espírito mais popular, e ele falou não, isso 

aqui o pessoal não gosta não, vamo  botar aí pandeiro, violão e cavaquinho fazendo 

choro, um chorinho e tal, e achava que com isso tava agradando a população, era uma 

coisa mais perto deles, eu recebi telefonemas da líder lá da comunidade reclamando 

veementemente em nome da comunidade, porque que eu tinha acabado com isso, eu 

falei não, não acabei não, eu saí do governo, agora é outro, não... porque ele mandou 

pra cá um chorinho, com  cavaquinho, com pandeiro, isso nós tínhamos aqui! 

(Representante da administração pública da cultura do município de Niterói). 

 

Conforme pode ser visualizado nos trechos acima, a importância social é  

fortemente destacada no campo. Além disso, a relevância da cultura nas políticas públicas 

também aparece com freqüência:  

a cultura como centro de políticas publicas ou como parte desse centro de políticas 

publicas em todas asa áreas transversal é dialogando se articulando, né achei muito 

importante quando a cultura deixou de ser um departamento da educação e se tornou 

um órgão a parte mas entendo o quanto é importante essa articulação cultura, 

educação, saúde ,saneamento. Cultura tem que estar envolvida em todas as questões 

das políticas publicas  senão você acaba tendo ações que não funcionam bem, porque 

o individuo só vai entender bem todas as políticas publicas a partir do momento que 

ele se entenda dentro dessa historia conhecedor da historia ele ser o centro, ele sendo a 

pessoa que esta implementando, aquilo que tem haver coma identidade dele, com a 

historia dele ai ele passa a se sentir parte integrante e também proprietário entre aspas 

dessa historia toda, ele é agente ,ele não é só o sujeito que ta recebendo as coisas 

(Representante da administração pública da cultura de Duque de Caxias). 

 

a cultura é o que pode fazer com que o estado ou a cidade do Rio de Janeiro te 

identifique como um cidadão da cidade do Rio de Janeiro e não de Campos, ou do 

Estado do Rio de Janeiro e não de Goiás. Né? É, é o que te identifica, a tua carteira de 

identidade, né? Então eu acho que é da maior importância (Representante da 

administração pública da cultura do município do Rio de Janeiro). 

 

não adianta ter atividades [...] eventos, nós temos que ter um projeto político, e não 

político de governo, porque o governo passa, mas política de Estado (Representante da 

administração pública da cultura do município de Maricá). 

  

A importância econômica também é um fator recorrente, principalmente como 

elemento gerador de emprego e renda. 

 

É, nós tivemos aqui um desafio muito grande, no, nessa, no, ao longo desses últimos 

anos, que foi de provar, né, de que a cultura poderia ser um, nós poderíamos ter 

arranjos produtivos locais de cultura, né? APLs, né? [...]E aí, nesse sentido, é uma 

vitória conceitual, né, pra gente, aqui na secretaria, porque os APLs de cultura e de 

entretenimento estão sendo tratados no mesmo padrão dos APLs de petróleo, APLs de 

gás, APLs de rochas ornamentais, APLs de moda, não é, e isso é um, uma coisa 
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extremamente positiva (Assessor para Desenvolvimento da Indústria Cultural da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro). 

  

eu acho que uma cidade que se propõe a receber um turismo de bom nível tem que ter 

pessoas com uma cultura um pouco mais elevada não pode, não pode querer receber 

turismo cinco estrelas com gente meia estrela, então a gente tem que aproximar um 

pouco isso, depois como a carga de trabalho, quer dizer como economicamente o 

município vive só de turismo, a gente entende que a melhor forma de inclusão social é 

melhorar o nível de conhecimento das pessoas para que elas possam não ser só 

arrumadeira e faxineiro para que elas possam ser recepcionista, possam ser gerentes, 

enfim para que elas possam ter melhores cargos para ter melhores cargos tem que ter 

mais conhecimentos e para te mais conhecimentos tem que ter investimento nesta 

área, eu falo conhecimento, porque eu acho na minha visão que a cultura é colocada 

num pedestal muito alto e esquecida as bases né. A pessoa que não tem um mínimo de 

conhecimento jamais ela vai poder gostar de cultura, então eu acho que nós 

começamos pelo final, pessoas querem fazer cultura, sem que as pessoas que estão 

sendo nova platéia tenham conhecimento do que estão vendo (Representante da 

administração pública da cultura do município de Armação de Búzios). 

 

 

Evidentemente que também é destacado pelos entrevistados que, muitas vezes não é 

dada a devida importância à área cultural, especialmente pelo poder público. Tal fato, 

segundo os entrevistados facilita o uso da cultura como moeda de troca. 

 

[...]a cultura é entendida como um evento, com uma ação de animação, um grande 

evento, que a cultura é o que acontece nos eventos, mas como, às vezes moeda de 

troca, como, é, uma forma daquela prefeitura encontrar uma visibilidade, um, e ai esse 

diretor de cultura, esse departamento, enfim o gestor que ta ali sem muita equipe, sem 

infra-estrutura, sem espaço físico, sem nenhum, é, poder de, ã... de inserção 

(Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

  

 

agora o entendimento ainda secundário da cultura é uma coisa que a gente tem 

preocupação porque potencializa e alguns corporativismos [...] por exemplo [...] o 

prefeito quer que faça o bendito do evento que dá voto, fulano de tal que ele indicou, e 

ai aquele evento acontece é legal que se diverte mas parte da cidade não deixa nada né 

(Representante do Pontão de Cultura ComCausa). 

 

A importância da cultura como agente para transformação social também é destacada: 

eu acho que a cultura tem uma, um legado, uma, uma, uma... importância muito 

grande, uma contribuição a dar pra, pro campo da educação, sobretudo, por conta 

disso, por quê? Porque nessa dimensão, de que não, nem tudo tá dado, nem tudo tá, as 

respostas não são encontradas, de que eu não tenho saídas, de que eu tô sempre 

buscando, de que eu tô questionando, eu tô transformando, eu tô levantando dúvidas, 

eu tô provocando lacunas, eu tô empreendendo e que o outro também, quer dizer, o 

outro também traz sua contribuição, [...]e aí ele se tornar sujeito de qualquer processo, 

por quê? Porque ele se empoderar com isso, por ele vai perceber que pode ir longe, 

que ele pode dar voos, ele pode... e aí que ele pode transformar a situação, onde quer 

que ele esteja [...]E a cultura então ela é, ela provoca, ela provoca esse, ela dá um start 

nisso, nesses lugares do sujeito, ela provoca o coletivo de criação, provoca as pessoas 

a pensar, provoca as pessoas a intervir, a se insurgir, a, a não estagnar, a não, não se 

dar por vencida: ah, eu tô já satisfeito nesse lugar... não! Ela produz, ela quer também 

desestabilizar no sentido de provocar um, um novo olhar sobre alguma coisa, e aí eu 

acho que, então, por exemplo, esse sujeito criador, ele não vai ser só um receptor 

(Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 
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a cultura éé ela é como...cultura vem como produto, né? Sócio antropológico, 

nenhuma cidade, nenhum diálogo, né, existe sem cultura, [...] então eu penso cultura 

como o processo de mudança de comportamento, né, num primeiro plano, então eu 

acho que o prefeito ele tem uma visão bastante ampla sobre isso, então cultura é 

prioridade [...]a cultura é tão importante que no sentido comportamental, na mudança 

de comportamento (inaudível) interpassa todo setor, tecnológico, cultura da saúde, [...] 

em frente da informatização, na comunicação, como também naquela das tradições e 

naquela da inclusão social, então eu acho que isso, assim como o prefeito, nós temos 

isso como prioridade, nós entendemos que a cultura, ela é uma prioridade, então, 

acima de qualquer outra Secretaria, se coloca no princípio sócio antropológico, então 

(Representante da administração pública da cultura do município de Maricá). 

 

Em resumo, no que trata da importância da cultura atribuída pelas organizações é 

possível verificar os seguintes tipos de relevância: (a) artística: pelo desenvolvimento da arte; 

pela manutenção/ desenvolvimento da cultura popular ou da cultura de elite; (b) simbólica: 

por sua amplitude de significados; (c) identitária: pela construção da identidade; pela 

valorização do local e do território; pela capacidade de quebra de estigmas; (d) política: por 

ser moeda de troca em disputas político-partidárias; por dar visibilidade e recursos de poder 

aos agentes públicos e da sociedade civil; (e) econômica: por ser geradora de emprego e 

renda; pelo retorno financeiro e econômico; (f) cognitiva: pela capacidade de desenvolver 

intrinsecamente e empoderar o indivíduo, melhorando sua compreensão, seu conhecimento, 

seu posicionamento e sua capacidade de escolha; e, (g) transformadora: agente de 

transformação social por essencialidade na vida humana; por  ser base e centro das políticas 

públicas; por sua transversalidade, por sua capacidade de construção da cidadania e pela 

potencialidade de tornar o indivíduo sujeito do próprio destino e de reestruturar as relações de 

poder existentes. 

 

No que tange o princípio orientador da organização responsável pela administração 

pública da cultura fica claro que boa parte dos municípios  assumem uma orientação racional-

legal. O estado porém, parece estar migrando para uma orientação gerencial. As falas a seguir 

ilustram essa problemática: 

 

Qual a folia de reis  que é formalizado? Que pode me dar uma nota fiscal, um recibo. 

Nesse aspecto o governo federal tem conseguido lá implementar coisas, ações aos 

mestres de tradição oral hoje o governo federal tem até inscrição de projeto, via oral 

que facilita pras pessoas que tem dificuldade em formatar um projeto, estão recebendo 

lá de nações indígenas e ciganas e tal por oralidade, isso é importante perceber 

também. A gente tem que fazer as duas coisas, tentar trazer pra cá a formalização o 

conhecimento mas também perceber que se ainda não está nesse momento respeitar, 

aquilo que esta acontecendo lá (Representante da administração pública da cultura de 

Duque de Caxias). 

 

 

Além de também fazer com que o tema da cultura pudesse ser melhor discutido pela 

administração pública, é, os processos, as questões burocráticas, é uma dificuldade 
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muito grande... A máquina... Ela é muito emperrada. Quando se trata de cultura, mais 

ainda, ela fica muito mais voltada à, aos grandes eventos, aos grandes shows, do que 

às políticas estruturantes, políticas cotidianas... (Representante do Sistema Estadual de 

Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Rio criativo é, [...] a fala que eu fiz ai na quinta feira que achei que foram 

pouquíssimas incubadoras destinadas pro interior, ficou tudo na capital né [...] 

Rio Criativo partindo dessa lógica da economia criativa, como é que você gera 

dinheiro através da cultura, como é que você pode pensar numa idéia e dessa idéia 

produzir dinheiro né através da cultura. Eu não sei, eu tenho algumas preocupações 

com essa idéia de produzir dinheiro, produzir cultura, eu não sei, ou eu sou muito 

antiga, eu não sei, mas é outra iniciativa (Representante da Comissão Estadual dos 

Gestores de Cultura – ComCultura). 

 

Nos tivemos grandes eventos aqui no Rio patrocinado com dinheiro publico entendeu. 

E quem vai nesses eventos é a população e pago, não foi nada gratuito, isso é que é 

pior né você paga uma grana pra assistir Então isso eu acho uma coisa complicada 

Entendeu essa questão de você usar o dinheiro publico pra patrocinar um evento que 

quem vai pode pagar né. Essa que é a grande questão da área de cultura (Ex-

funcionário da Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Você vê o número de restaurantes que Niterói tem hoje na rua, o número de casas 

noturnas, o número de belos restaurantes muito bem montados, sofisticados até, 

Niterói hoje tem uma gastronomia sofisticada , tem aqui um pólo gastronômico em 

Icaraí sofisticadíssimo, com restaurantes italianos, japoneses, sofisticados. Isso   não 

tinha antes do museu. Niterói foi mudada depois do museu. Esse museu deu um 

orgulho da cidade, mudou a cidade muito  (Representante da administração pública da 

cultura do município de Niterói). 

  

A orientação voltada para interesses políticos também é presente no campo, conforme 

os relatos apresentados a seguir: 

porque eu vejo que o estado na área de cultura ele ta falido e o governo esse governo 

que tai ele usa, ele usa a a cultura como um marketing político e tal, não ta voltado a 

cultura embora tenha ao longo desse ano ações que eu acho muito proveitosas pra 

cultura essa interação, essa provocação dos municípios (Representante da 

administração pública da cultura do município de Teresópolis). 

 

Mas o que eu senti, eu não vi eu senti que o projeto pólo de cultura aqui no Rio ta 

sendo usado politicamente então, tão associando os pólos de cultura ao Sergio Cabral, 

você ta entendendo, o grande problema da cultura é isso entendeu você usar um 

projeto político e isso é uma coisa meio complicada (Ex-funcionário da Secretaria 

Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

porque, é aquele negócio, as pessoas só pensam nisso porque, quem, quem faz a 

gestão de cultura, são as pessoas que estão ocupando os cargos, quem ocupa os cargos 

são as pessoas que moram pro lado de cá, e, esse, o lado de cá vai construir pro lado 

de cá, mesmo, e, e, e, além de investimento, porque tem que ter visibilidade, e tal, e a 

história toda nossa, dos teatros que nós implantamos em Copacabana, em outros 

bairros, muito por aqui, e os museus, e tal (Assessor para Desenvolvimento da 

Indústria Cultural da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Rio de 

Janeiro). 

  

esse mercado tem que tá legal, tem que tá legalizado, né? Não é um problema só da 

cultura, às vezes, os pobres agentes culturais, produtores de cultura, ficam se sentindo 

culpados, né? [...]esse mercado tem que tá legal, tem que tá legalizado, né? Não é um 

problema só da cultura, às vezes, os pobres agentes culturais, produtores de cultura, 

ficam se sentindo culpados, né? (Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 
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 Em síntese, com relação ao princípio orientador da organização, este pode ser 

caracterizado como (a) racional-legal: quando há orientação para a legalidade e para 

formalização; (b) gerencial: quando há racionalização dos processos, busca por resultados, 

eficiência e transparência; (c) voltado para interesses econômicos: quando há orientação para 

a obtenção de retorno econômico; (d) voltado pra interesses políticos: quando há orientação 

para a obtenção de retorno de capital político; e, (e) voltado para o bem-comum: quando há 

orientação para o benefício geral da sociedade, para a  desconcentração de recursos e para a 

ampliação do acesso à cultura. 

 

 No que tange às prioridades organizacionais é possível verificar uma diferença entre 

a expectativa de atuação do MINC e do estado. As prioridades definidas no estado para o  

MINC dizem respeito à garantias, enquanto no que se espera a criar de mecanismos 

estruturadores  por parte do poder público estadual, como pode ser visualizado no quadro 

apresentado a seguir: 

 

Quadro 50: Comparativo entre as propostas nacionais e estaduais para o Eixo 5- Gestão e 

Institucionalidade da Cultura 
Propostas Nacionais Propostas Estaduais 

1 - Garantir acesso e uma 

distribuição mais justa e transparente 

dos recursos disponíveis via Editais 

Públicos e/ou demais repasses, 

contemplando todos os Estados, 

Municípios, destinando percentuais 

para os mesmos, com base em 

índices culturais, no IDH e demais 

demandas mensuráveis. 

2 - Reivindicar a retirada da Lei 

8.666 (Convênios) das relações de 

repasse de verba de governos em 

todo as instâncias, para as 

ONGs.Propor novo marco 

regulatório, incluindo identificação 

pelo CPF, para a contratação de 

artistas e produtores pelo setor 

público, para a tributação de 

produção cultural de pessoas físicas e 

jurídicas e para a regularização do 

trabalho. 

3- Garantir recursos para a 

continuidade das atividades dos 

Pontos de Cultura e de Leitura. 

4 - Criar um Programa Nacional de 

Formação Continuada para gestores e 

sociedade civil da Cultura. 

5 - Implementar política de cultura 

para a recuperação e valorização do 

patrimônio do País, material, 

1. Criar convênio da SEC com o Sebrae para assessoria técnica aos 

grupos culturais na elaboração de projetos e legalização institucional 

para a participação de programas e editais.  

2. Criar e divulgar indicadores de cultura com vistas ao planejamento 

de longo prazo.  

3. Criar editais públicos específicos para fomento cultural em todas as 

regiões.  

4. Criar imposto específico para a área cultural, garantindo repasse aos 

órgãos específicos dos municípios.  

5. Criar um canal aberto de televisão para divulgação da cultura no 

Estado. Substituir por: Cobrar a função das TVs. Que cumpram suas 

funções sociais. Democratizando a comunicação.  

6. Criar uma política de incentivo aos consórcios regionais para 

desenvolvimento da política cultural.  

7. Distribuição Regionalizada do Orçamento Estadual para a área 

cultural.  

8. Destinar recursos especiais para programas e projetos em localidades 

impactadas por grandes empreendimentos.  

9. Reformulação e Reestruturação do Conselho Estadual de Cultura, 

tornando-o consultivo, deliberativo, avaliador, fiscalizador e paritário. 

Que esta paridade se dê entre Poder Público e Sociedade Civil; que seja 

eleito com representação de todas as regiões do Estado, e que contenha 

representações setoriais. Caracterizar o Conselho Autônomo, 

Permanente, Deliberativo, Fiscalizador e Normativo. Que seja eleita 

uma comissão nesta conferência para estudar e apresentar estas 

mudanças, com o prazo máximo de implantação do novo Conselho e 

do Fundo, em 06 meses.  

10. Garantir a continuidade das Conferências de Cultura em todos os 

âmbitos federativos.  

11. Garantir a continuidade das políticas participativas no orçamento e 
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imaterial e natural. 

6 - Criar, implementar e manter 

atualizado, um Portal com Banco de 

Dados, para a divulgação dos Editais, 

transparência orçamentária da 

Cultura, contendo indicadores 

culturais e inventário permanente dos 

patrimônios materiais, imateriais e 

naturais, disponibilizando e 

propiciando amplo acesso e 

integrando todas as instâncias. 

na gestão dos Pontos de Cultura e Pontos de Leitura.  

12. Gerenciar a aplicação dos recursos estaduais pelos fundos 

municipais de cultura.  

13. Instituir a criação de regiões culturais do Estado, diferente das 

regiões geográficas.  

14. Instituir concurso público para servidores de cultura para atuar na 

área de produção e patrimônio cultural.  

15. Instituir um fórum anual nas esferas Estadual e Federal com o 

objetivo de prestar contas das deliberações oriundas das respectivas 

Conferências de Cultura e avaliação sistemática dos resultados obtidos  

16. Incentivar a criação de órgãos específicos para a Cultura em âmbito 

Municipal, e uma política regional para atender as suas  

 

Fonte: Adaptado do Relatório da Conferência Estadual de Cultura do Rio de Janeiro SEC 

(2009) e Subsídio para o plano estadual de cultura SEC (2009) 

 

 Outro ponto a destacar é que de acordo com a Revisão - Plano Plurianual 2008/2011, 

são eixos estruturadores dos  Programas e Ações da Secretaria de Estado de Cultura:  

 Gestão Administrativa  

 Cultura e Desenvolvimento  

 Modernização e Preservação da Infraestrutura Cultural 

 

Ressalta-se ainda no campo mais uma vez a dificuldade de se colocar a cultura como 

área prioritária 

 

porque éé nós éé priorizamos a educação éé (Representante A da Secretaria de 

Educação e Cultura do Município de Mendes).   

 

ai eu me propus junto da sociedade de encarar o problema de frente que é nosso, junto 

com o prefeito é claro que cultura na visão política né na visão política fica em 

segundo plano né e mesmo na, na economia. Na política econômica cultura é cultura 

né porque primeiro vem saúde, educação, e... (Representante da administração pública 

da cultura de Macuco). 

 

eu sou de São Gonçalo, uma cidade que sempre apresentou problemas muito grande, 

em que a cultura nunca foi prioridade né, como política pública e a falta de dinheiro 

para se fazer tudo (Representante da Comissão Estadual dos Gestores de Cultura – 

ComCultura). 

 

primeiro é que, cultura, não é algo que os gestores públicos, de uma forma geral, é, 

tem como prioridade. É... Numa cidade onde tem, onde são poucos os recursos, as 

dificuldades são muito maiores, apesar de ter movimento cultural, de ter muitas 

experiências, de ter uma, uma tradição, na, na cidade, lá era muito difícil, porque, 

inclusive a cidade, particularmente, de Mesquita, é uma cidade nova, é a cidade mais 

nova do Rio de Janeiro, então ainda tá estruturando os seus equipamentos, então a 

dificuldade é muito grande, né, de, de, de recursos, de poder tocar as coisas, ao mesmo 

tempo com uma demanda muito grande (Representante do Sistema Estadual de 

Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Nos  municípios, mais uma vez as prioridades ainda são os eventos: 
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Então dentro, eu preciso falar um pouco mais dessa questão do Viradão, porque eu 

vou falar de um projeto que é estratégico hoje pra Prefeitura, que é o Atividade de 

Rua. O Prefeito, ele, em cada secretaria, elencou projetos estratégicos da Prefeitura. 

No caso de estratégias de cultura, é, nós temos Atividades de Rua, temos o Lonas, 

ampliação das Lonas Culturais, temos o Moda e Design, que na verdade, não, ele, ele 

dialoga conosco embora ele não esteja no nosso guarda-chuva, porque ele é um 

projeto que está com o Instituto Pereira Passos, também, né, que é tudo de geração de 

emprego e renda, né, é, tem o do cinema, Rio Cidade do Audiovisual, que também 

tem, tá no Pereira Passos como geração de emprego e renda (Representante da 

administração pública da cultura do município do Rio de Janeiro). 

  

 Então a nossa busca incessante é isso, o que nos vamos fazer para isso? Estimular 

basicamente a leitura, as viagens culturais, depois nos vamos fazer, temos um 

programa ai que é também ligado a viagens, também na área de conhecimento e 

cultura mais direcionado ao público que trabalha em turismo, diretamente, quer dizer 

aqui nessa cidade, todo mundo trabalha com turismo, porque não tem outra fonte de 

renda, mas quem trabalha diretamente com o turista, por exemplo o pessoal que 

trabalha na hotelaria, em restaurante, eles trabalham diretamente com o turista, então 

temos, nos temos  um programa ai que é de viajar para aprender a ser o turista, porque 

as pessoas que atendem o turista nunca foram atendidas então elas não tem a cultura 

do atendimento, na Europa uma arrumadeira da Alemanha ou da Escandinávia, ela 

passa férias na Espanha, então ela é turista também, isso não acontece aqui, uma 

arrumadeira daqui não passa férias nem em Cabo Frio, então a gente quer levar um 

pouquinho para que elas saibam como é que é ela é atendida, como é que um garçom é 

atendido num restaurante de boa qualidade que ele nunca vai ter acesso aqui, então 

isso também é uma forma que a gente quer transmitir conhecimento através da nossa 

secretaria de turismo e cultura  (Representante da administração pública da cultura do 

município de Armação de Búzios). 

 

Então você tem na cidade do Rio de atração de energia muito grande, beleza eu 

entendo isso, compreendo isso e acho que tem que ser visto e valorizado com certeza, 

mas como o governo do estado se foca somente na cidade do Rio de Janeiro e esquece 

as outras noventa e uma cidades? Isso tem sido histórico e ai através de movimentos 

próprio ponto cultura, que é um movimento que surge pra agregar a questão da cultura  

da cultura no interior ,é um movimento muito interessante da cultura no interior do 

estado (Representante da administração pública da cultura de Duque de Caxias). 

 

Mas eu não estou aqui pra fazer show, esse não é o meu papel eu sou um gestor 

publico, e como gestor público o meu trabalho é um trabalho de engrandecimento da 

sociedade, é um trabalho de fazer com que a sociedade culturalmente falando, ela, ela 

crie forma de, de  gerar sua renda de gerar o seu próprio trabalho de criar riqueza  pro 

nosso pais. Porque esse show só gera riqueza pra um, que é o artista, o resto fica mais 

pobre ainda, ta certo. Então a minha preocupação é com, é com os guetos, é com as 

iniciativas com as diversas manifestações culturais que tem a cidade de fazer com que 

essas manifestações ela tenham a oportunidade, a oportunidade de se mostrar de se 

preparar. Lembra do (inaudível)  da formação, de se preparar, com o dinheiro publico 

na minha visão ele tem que ser disponibilizado para esta mesma sociedade essa é o 

enfoque é da gestão que pretendo (Representante da administração pública da cultura 

do municípios de Petrópolis). 

 

Nos  municípios, novamente uma maior atenção ao interior é demandada. Além disso, 

espera-se uma maior valorização das manifestações locais e medidas estruturantes para o 

campo: 

 

Se você for ver a programação, eles nem lembram dos artistas locais. É... então isso é 

um tema que ainda não tá na cabeça dos dirigentes, políticos, não tá na Câmara de 

Vereadores, não tá na cabeça do prefeito, não tá na cabeça do secretário de governo... 

Só tá na cabeça, se tiver, do secretário de cultura, mas às vezes nem na cabeça do 
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secretário de cultura, ele acha que cultura é levar eventos pra lá (Secretária Estadual 

de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

O principal, principal, mesmo, eu acho, eu diria que é, é... a gente conseguir formular, 

construir um plano de cultura pro estado. Um plano que tenha, é... a característica de 

um plano diretor, de um plano estratégico de longo prazo pra cultura do estado. É... 

esse, essa idéia permeia tudo que a gente faz, porque também não dá pra parar tudo e 

ficar só pensando em construir um plano, ainda mais porque na minha cabeça era 

claro, desde o princípio que esse plano ia durar o tempo que tivesse que durar, mas 

que a gente ia fazê-lo, é, ajudando, com a participação das pessoas e ajudando todo 

mundo a refletir, induzindo (Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

O recurso existe, e ele é mal distribuído (Delegado de cultura do município de Nova 

Iguaçu).   

 

queremos mesmo é instituir e fortalecer as entidades culturais, [...] esse...esse é o meu 

pensamento até administrativo (Representante da administração pública da cultura do 

município de Engenheiro Paulo de Frontin). 

 

 

esse é o nosso lema, né, a cultura é pra todo mundo (Representante da administração 

pública da cultura do município Nova Iguaçu). 

 

não adianta ter atividades [...] eventos, nós temos que ter um projeto político, e não 

político de governo, porque o governo passa, mas política de Estado (Representante da 

administração pública da cultura do município de Maricá).  

 

o principal foco nossa era a transparência dentro da administração, era chamar a 

sociedade civil, em cima dessa demanda pra nós podermos colocar esse trabalho na 

rua (Representante da administração pública da cultura do município de São João de 

Meriti). 

 

 Em resumo, as prioridades organizacionais são dividas entre as três esferas de 

governo. São definidas prioridades nacionais estabelecidas por entes públicos e da sociedade 

civil em conferências de cultura para a atuação das organizações federais; foco no acesso, na 

distribuição igualitária de recursos, na transparência, no novo marco regulatório, na 

continuidade dos Pontos de Cultura, na formação de gestores, na valorização e recuperação do 

patrimônio material e imaterial e na difusão de informações. Também é possível identificar 

prioridades estaduais, quando são estabelecidas por entes públicos e da sociedade civil em 

conferências de cultura para a atuação das organizações estaduais; foco no estabelecimento de 

convênios e consultorias, na manutenção e ampliação de projetos e editais, na revisão de 

impostos e ampliação de recursos; para democratização da mídia, para a distribuição e 

regionalização de recursos, para a reestruturação do Conselho Estadual de Cultura. Quando 

definidas apenas pelo governo do estado do RJ são genéricas e com foco na gestão 

administrativa, em cultura e desenvolvimento  e em modernização e preservação da 

infraestrutura cultural. Quando são definidas pelas Secretaria, dizem respeito à estruturação e 

institucionalização do setor. E, por fim, são encontradas prioridades municipais, quando o 
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foco está em tornar a cultura prioridade; na obtenção de recursos para construção de 

equipamentos e implementação de projetos; criação de mecanismos de institucionalização; 

distribuição de recursos; e também foco em eventos. 

 

Quando aos Critérios de desempenho organizacional adotados, não foram 

encontrados mecanismos formais, apenas expectativas em relação às diretrizes nacionais do 

MINC: 

aí esses critérios nós vamos seguir aí, coordenar conforme as diretrizes estaduais e 

nacional (Representante da administração pública da cultura do município de 

Engenheiro Paulo de Frontin). 

 

 Assim, no que diz respeito aos critérios de desempenho organizacional adotados é 

possível afirmar que estes são praticamente inexistentes no estado e nos municípios. O 

desempenho no máximo é verificado via mecanismos burocráticos como editais. Mesmo 

assim, são esperados o desenvolvimento futuro de critérios de desempenho. No plano 

estadual, há a expectativa que existirão metas e controles, via contratos de gestão, após a 

consolidação das OSs. 

 

Já no que tange a forma de participação social, verifica-se um discurso forte de 

integração e gestão compartilhada. Porém, em vários momentos percebe-se que a 

operacionalização desse processo de afasta bastante da proposta falada. Os depoimentos a 

seguir ilustram essa questão: 

 
A estratégia da reforma do Estado se apóia na publicização de serviços não-exclusivos 

do Estado, ou seja, na sua absorção por um setor público não estatal, onde, uma vez 

fomentados pelo Estado, assumirão a forma de organizações sociais. Esta forma de 

parceria entre sociedade e Estado, além de viabilizar a ação pública com mais 

agilidade e mais alcance, torna mais fácil e direto o controle social, mediante a 

participação nos conselhos de administração dos diversos segmentos beneficiários 

envolvidos. É o caso deste projeto de lei que propõe que nos conselhos de 

administração haja uma representação forte do governo, uma representação forte e 

notória de membros da sociedade, ligada àquela área de atividade onde as OSs 

estariam se estabelecendo, e de membros dos funcionários das OS (Fala da secretária 

estadual de cultura, na 5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Cultura). 

 

uma das coisas que a gente mais coloca hoje é a discussão e a necessidade, a 

necessidade de debates e não escrever nada no gabinete a quatro paredes né, que isto a 

gente tinha antes, e o que tinha antes era muito ruim. Então, agora a participação é a 

palavra-chave, a conferência nacional de cultura, a segunda em março desse ano em 

Brasília, ela deixou muito claro isso com a matemática na conta de delegados, a 

maioria dos delegados da sociedade civil a nível municipal, estadual e nacional trazem 

uma mensagem muito clara, a participação civil hoje dos movimento, dos artista, do 

trabalhador é maior do que da gestão pública né, então é obvio que nesta conta 

matemática o gestor público tem que chamar a sociedade civil organizada e 
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desorganizada para conversar, e debater pra discutir né, é isso que a gente precisa 

(Representante da Comissão Estadual dos Gestores de Cultura – ComCultura). 

 

―a gente fala assim de participação nos eventos entendeu,agora nas decisões na nossa 

área aqui não temos é preciso que o povo chega mais para decidir o que é melhor né o 

que vamos fazer, porque por exemplo é fica na nossa idéia, fica naquele grupinho, tem 

um grupinho que hoje determina, nos vamos fazer o festival, nós vamos fazer a festa 

de folia nós vamos... não saiu  la de fora, o pessoal aceita, pessoal aceita e participa 

mas participa dos eventos (Representante da administração pública da cultura de 

Macuco). 

 

Logicamente que a atuação dos agentes culturais, principalmente nas conferências de 

cultura foi central na dinamização do campo da cultura, mas mesmo assim, alguns conflitos 

foram verificados e demandas com relação à atuação do poder público são constantemente 

exploradas: 

Então, assim, o que nós estamos falando é, luta o tempo todo no sentido de abraçar a 

causa em todos os sentidos, desde a elaboração, da sugestão, da proposição, de ocupar 

conselho, de se fazer representar aquela, aquele segmento, de participar, de brigar por, 

de pegar, então, assim, é luta, o tempo todo (Representante do Ministério da Cultura 

no estado do Rio de Janeiro). 

 

os chamados agentes culturais que como são conhecidos eles são bastante atuantes, 

[...] é justamente capacitação pra esses grupos o que eles  vem buscar e por isso 

sempre aparecem porque o que eles vem buscar é capacitação, o que eles exigem do 

poder publico, o que eles querem, o que eles demandam não é mais o recurso mas a 

capacitação na obtenção dos recursos[...]O que eu vejo nessas pessoas é uma mudança 

muito grande de perspectiva elas são tão atuantes quanto antes elas vão em tudo que é 

reunião, elas estão sempre apostos, elas são muito combativas, pro ativas , mas antes 

elas diziam assim nós queremos dinheiro da secretaria do estado o governo do estado 

tem que mandar dinheiro por interior era sempre assim, agora eles vem e dizem nós 

queremos capacitação, nós queremos entender como é que temos que falar com as 

empresas, nós queremos que as empresas tem que patrocinar o interior elas não podem 

só patrocinar show na praia, entendeu, quer dizer, ta começando a ficar claro pra essas 

pessoas que pra que elas efetivamente consigam atuar nos seus respectivos municípios 

, dentro desse modelo elas vão ter que se capacitar pra trazer esses recursos pro 

interior (Representante do Instituto responsável pelo apoio na elaboração do Plano 

Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

a delegação do Rio ficou num hotel lá em Brasília, mas alguns ficaram dispersos... 

Então eu até participei, eu tava, eu tava entrando na Secretaria, eu tava há poucos dias 

na Secretaria quando teve a Conferência Nacional, eu entrei em março, foi quando 

teve a Conferência. Aí, é, teve reuniões com o grupo de delegados do Rio que se 

encontraram, mas não chegou a ser todos os delegados, mas uma boa parcela se reuniu 

e foi até uma experiência interessante. Teve várias propostas que foram unificadas e 

que, nos grupos de trabalho, o pessoal teve um exercício, inclusive, de pegar as 

resoluções do Rio e nos grupos de trabalho, verificar se as propostas do Rio estavam 

sendo contempladas nos grupos. Uma experiência interessante (Representante do 

Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

É eu tenho assim, sou militante de cultura né, eu atuo em cultura há quinze anos, [...] 

E, é há dois anos eu venho atuando como na política mesmo né de cultura, então a 

gente ta, hoje eu sou vice-presidente de conselho, estou vice-presidente do conselho. É 

sou representante da Baixada junto à cidade do Rio de Janeiro no ―consórcio‖, e 

agindo de modo a tentar criar uma política pública de cultura que na verdade ela ainda 

não existe tanto no Estado quanto nos Municípios. Então você está trabalhando na 

formulação dessa política que alcança os planos municipais, o plano estadual, e o 
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sistema, nesses dois sistemas também, o atual sistema estadual. Então atua muito 

diretamente nessas questões (Delegado de cultura do município de Nova Iguaçu). 

 

Possivelmente o maior risco nesse processo é o uso da participação social como 

elemento legitimador das práticas públicas ou ainda a indução por parte do poder público 

nesse processo: 

o nosso principal papel na construção desse plano [O Plano Estadual de Cultura], 

talvez seja induzir a um pensamento qualificado sobre cultura, porque, é, assim, a... a 

simples idéia de participação social não garante nem qualidade, nem legitimidade a 

um plano é... se a gente não for capaz de, de colocar ali as sementes e as idéias 

necessárias pra isso (Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

o que é extremamente importante que dizer as pessoas acharam que valia apena sair de 

Varre-Sai, sair de Parati, sair de Miracema, pra vir pro Rio de Janeiro, passar dois dias 

aqui, discutindo debatendo, e fazendo alguma coisa que um dia vai virar um plano e 

isso é uma demos, sem nenhuma demagogia, acho que isso é uma demonstração 

concreta de democracia, de processo democrático que eu pelo menos nunca tinha 

visto. Eu comecei a ver de vagarinho e pra mim essa ultima conferencia estadual foi 

uma consolidação disto. Realmente houve uma participação muito intensa, ela, foi 

pouquíssima, houve pouquíssima a indução [...]as pessoas estão interessadas em 

participar do processo de criação de políticas publicas pra todo mundo houve 

realmente uma mudança muito significativa, na forma das pessoas 

participar(Representante do Instituto responsável pelo apoio na elaboração do Plano 

Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

―um movimento, uma evolução constante, no sentido de conhecer, conversar, é... de 

discutir com a sociedade desorganizada, organizada (risos), eu ia fazer uma piada, 

organizada (risos) mas tentar atrair a desorganizada, porque não se constrói um plano 

legítimo só com os chamados movimentos sociais organizados. É... a grande maioria 

dos agentes, dos atores culturais, não tá organizada em movimentos, em grupos, nada 

disso, e se eles não estiverem presentes nessa discussão, a gente não vai chegar muito 

longe (Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Conferências Municipais foi muito bacana, mostrou o interesse, mostrou que a 

sociedade civil não é inconsciente como as pessoas dizem, a sociedade civil tem uma 

cultura, a sociedade civil sabe qual é o seu papel, mas ela não tinha tido ainda a 

oportunidade né. Quando abriu a oportunidade para a sociedade civil ela se mostrou 

presente (Delegado de cultura do município de Nova Iguaçu). 

 

Vale lembrar que a sociedade civil ainda vê com receio os espaços de diálogo criados 

pelo Estado: 
 

e aí marquei uma reunião com os funkeiros e consegui marcar com vinte e três 

funkeiros na cidade, convocamos eles pra reunião e aí quando cheguei lá, na reunião 

só tinha um, né, [...]  aí eu cheguei lá e falei só veio você? - ah eu vim ver o que que é 

isso hein?, -  não, é que a gente tá fazendo um edital de cultura e queríamos estar 

conhecendo vocês, como só veio você, então a gente quer que você participe do edital, 

que pode ter grana pra vocês fazer as coisas de vocês, aí ele - ah é mesmo é?-  Aí ele 

deu um assobio e veio um bando do outro lado da rua, aí eu falei [...] desde quatro e 

meia que a gente tá aqui, porque vocês não entraram? - Ah, a gente mandou um e aí a 

gente falou assim, oh, se aparecer a polícia acontecer alguma coisa e prender você, 

fica tranquilo que a gente vai correr, vai arrumar um advogado, vai tentar lá te soltar, 

porque, imagina, o governo liga pra gente marca uma reunião, tem alguma coisa aí 

esquisita, a gente aí ele falou lá uma gíria, é pô sei lá, o funk tá proibido aí, os caras do 

governo, ah do governo, aqui em Nova Iguaçu quer marcar uma reunião, aí tem caô, a 

gente veio porque a gente ficou muito curioso, senão a gente nem vinha[...]- tá certo 

né, mandaram o pobre coitado, e aí justamente esse que tinha entrado de bucha, 

mandou um projeto pro edital e ganhou e aí agora tá aí executando o projeto dele, tá 
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super faceiro, super ativo, [...] participando da Conferência de Cultura, muito bom, a 

nossa ideia era essa de trazer os nossos atores (Representante da administração pública 

da cultura do município de Nova Iguaçu). 

 

Nós ouvimos realmente a população[...]pra você ver como São João tava precisando 

dessa mobilização, então essa parte cultural que (inaudível) agora éé modificou muito 

essa relação, até a relação do executivo com sociedade civil (Representante da 

administração pública da cultura do município de São João de Meriti). 

  

Há também no campo a expectativa de que as ações culturais sejam realizadas de 

forma pactuada com a sociedade civil, em especial os Planos de Cultura: 

 

o Plano também tá...foi elaborado em...em parceria, né, com algumas reuniões, com a 

participação da sociedade e, foram convocadas, foram solicitadas a aparecerem, 

tiveram efetiva participação na elaboração, porque não foi um Plano da secretaria, foi 

um plano da sociedade de um modo geral, da comunidade, aqui...organizado pelas 

conferências, tivemos aqui a Conferência Municipal de Cultura (Representante A da 

Secretaria de Educação e Cultura do Município de Mendes).   

 

A sociedade civil também tem o seu papel [...], às vezes eu falo com os pontos de 

cultura, isso, eu falo que tem os fóruns dos pontos de cultura que o ponto de cultura tá 

transformando, poxa, de fato, mas cara, vai pra conferência, vai, ocupa o conselho, 

opina, leva tua experiência também, é, para que você consiga dialogar com o entorno, 

pra além do seu processo, o que já é uma resistência, já te toma muito, já é legal, a 

gente, pô, existem outros, inclusive, que não são pontos de cultura, e aí? E aí vocês 

vão criar um corporativo, dizendo que no fórum só cabem aqueles que foram 

conveniados, e tutelados? E aquele cara que não, que não conseguiu, ou porque ele 

não tinha documentação, ou porque, enfim, por um motivo ou outro ele não entrou... 

Ele não é ponto de cultura? Às vezes ele tem mais história que você, cara... Aliás, 

normalmente acontece isso, né, uma briga, [...] esse pessoal tá fora da 

institucionalidade, não sabe elaborar os projetos, não vai ter mérito frente a outro que 

tem um baita currículo, um baita portfólio, e aí? Tá, e aí tu não vai dialogar com esses 

caras? Vai ficar aqui no teu forunzinho, no útero, cuidando do teu processo, 

individualizado, e achando, e cobrando de gestores, [...] Não, não é assim... Entendeu? 

Você é parte do processo, tem brigar pra isso melhorar... Tá, é um trabalho voluntário, 

é um trabalho árduo, é um trabalho de militância, entendeu? Então, assim, eu acho 

que, ã... tem um desafio, você só muda essa realidade também sendo sujeito do 

processo, tomando pra si, a tua responsabilidade, numa construção maior e coletiva, 

porque eu acho que é coletiva (Representante do Ministério da Cultura no estado do 

Rio de Janeiro). 

 

 Em síntese, no que tange à classificação da forma de participação social existente ou 

esperada no campo é possível verificar os seguintes tipos: (a) autônoma: acontece 

naturalmente e sem interferências de entes públicos ou privados, possui senso de coletivo; (b) 

militante: baseada na luta política e dos movimentos sociais;  voltada para a reivindicação de 

demandas sociais; (c) organizada: formalizada em grupos ou movimentos sociais, geralmente 

apoiada por organizações consolidadas do terceiro setor; (d) desorganizada: estabelecida de 

forma individual ou esporádica, sem sendo de coletivo formado; (e) controle social:  exercício 

de fiscalização e controle frente ao Estado, busca transparência; (f) dependente do Estado: a 

sociedade só é organizada mediante orientação ou apoio do Estado; (g) controlada pelo 

Estado: não participa das decisões atua apenas como forma de legitimação das decisões 
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tomadas pelo Estado; e, (h) induzida: atuação manipulada para atender interesses de entes do 

Estado ou de entes privados. 

 

Já no que diz respeito à lógica subjacente à administração pública da cultura 

verifica-se que embora o discurso governamental seja baseado em pressupostos substantivos, 

a operacionalização das atividades culturais caminha em direção à uma lógica instrumental, 

principalmente em função do papel das organizações.  As mudanças nos modelos de 

administração ,via adoção da gestão por resultados, e por uma forma de organizar sistêmica, 

via os sistemas de cultura, agravam ainda mais essa problemática. Os depoimentos a seguir 

ilustram essas questões: 

Antes de ler, eu vou fazer uma observação: é, sim, intenção deste projeto – e foi um 

dos objetivos que norteou a criação das OS
s
 e é isso que faz, por exemplo, o sucesso, a 

excelência de uma instituição, como o Instituto de Matemática Poliaplicada do 

Governo Federal – que é a possibilidade de se pagar salários de mercado para os seus 

funcionários. Salários que, eventualmente, são acima dos salários do serviço público, 

porque são carreiras... (Fala da secretária estadual de cultura, na 5ª Reunião 

Extraordinária da Comissão de Cultura). 

 

Então, vou reafirmar, pode ser que correntes de pensamento ideológicas achem que 

isso é errado. O projeto está propondo, sim, que nós tenhamos remuneração variada 

para premiar o desempenho, a eficiência, o resultado e o talento (Fala da secretária 

estadual de cultura, na 5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Cultura). 

 

Acho que é uma questão do gerenciamento que a gente ta falando as pessoas, o 

gerenciamento da cultura como uma ferramenta pra atrair votos, sei lá uma ferramenta 

comercial. O foco sempre tá onde tem maior visibilidade, favela da Rocinha tem 

porrada de projetos, em queimados não tem um, não vejo nenhum projeto lá deles de 

formato cultura, não tem,não tem é difícil, é sinal de o problema não tá...tá em nessa 

coisa de ta gerindo isso, eles sabem existe demanda nesses lugares então porque que 

não vai pra lá, é meio estranho (Representante da Organização da Sociedade Civil 

Viva Rio) 

 

Essa lógica instrumental entre em contraste com a natureza das organizações culturais, 

em geral com alto caráter substancial e atuação política: 

Então, tem, a nossa preocupação é que os pontos de cultura não fiquem só pensando 

na sustentabilidade, sua. Toda a discussão de política de cultura é uma coisa recente 

até pros agentes culturais. Na verdade, a galera luta pra sobreviver, então não tem uma 

dimensão de pensar de forma mais estratégica. Então, é, pra nós, é fundamental que os 

pontos de cultura, não sejam só pontos que estejam preocupados com a sua auto-

sustentabilidade, mas possa pensar política pública, de uma forma com que os 

recursos públicos e as prioridades sejam definidas a partir de um processo 

participativo, essa é a visão que a secretária tem, de participação. Então, os pontos de 

cultura são por excelência onde a sociedade civil tem uma participação, tem uma... A 

nossa preocupação é politizar, ou seja, politizar no sentido de debater a política 

pública, essa questão seja incorporada pelos pontos de cultura, pela sociedade civil, de 

uma forma geral, né? Pra não ficar só aquele, só o meu projeto, o projeto de cultura do 

estado, que cultura é essa? O que que a gente quer, em termos de cultura? 

(Representante do Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro) 
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Mas são dois homens, que mostram, o seguinte, que não tem porquê, se Leonardo Da 

Vinci e Shakespeare produziam cultura pra vender, assim como se vende banana, 

como você vende automóvel, como você vende, é, não sei, um aparelho de televisão, 

um aparelho de rádio, ou, ou como, ou como se presta um serviço, né, como o serviço 

de, de, de montagem de um espetáculo teatral, ou um serviço de desfile de uma escola 

de samba, né, porque que nós temos que ter preconceitos de produzir o produto 

cultural para o mercado, né? Então, a secretaria de cultura fica entre esses dois 

mundos: por um lado, ela não tem nenhuma atribuição em relação ao mercado de 

cultura, não é? A Secretaria de Cultura não cuida nem de vídeo locadora, não 

consegue identificar vídeo locadora como equipamento cultural, e a vídeo locadora 

vende o que? Vende imagem, e imagem produzida em, como conteúdo cultural. Não 

é? Mas não, ela não tem política pra vídeo locadora, não é? Mas também, por outro 

lado, a secretaria vê que tem uma série de pessoas que produzem cultura e que não 

querem ganhar dinheiro com aquilo, produzem por amor à arte, pintam quadros, fazem 

poemas, produzem músicas, não é? É, realizam alguns espetáculos, e que, ou até, 

vamos pegar, aí, o folclore, reizados, né, ou, outras festas populares, né, que tem. Mas 

por aí tem muita gente que produz por produzir, faz espetáculos infantis, e tal, e que 

não tem o fim, mesmo, de ganhar dinheiro. Não tá a fim. Não é essa. Produz a cultura 

por produzir cultura. E aí vem a situação da, da, da secretaria de cultura que é 

administrar isso no terceiro mundo, que é o mundo habitado por aqueles que querem 

produzir cultura, por amor à cultura, só que com dinheiro público. Né? E aí é, e aí é 

complicado, né (Assessor para Desenvolvimento da Indústria Cultural da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro). 

 

E aí, te, fazendo uma... uma fala meio caricatural, assim, é, de um ponto de vista dos 

agentes culturais e dos produtores, é... acho que falta pensar mais como empreendedor 

e menos com pedinte, sabe? (Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

o secretário Julio Bueno, que é Secretário de Desenvolvimento Econômico, que foi 

presidente da BR Distribuidora[...]Ele reconhece o potencial da cultura pro 

desenvolvimento social e econômico do Estado... perfeitamente. Mas ele brinca, 

assim, que o povo da cultura só precisa aprender que, que ele tem que ser empreendor, 

ele tem que... e não pedinte. Ele é que fala, usa essa expressão, né, que todo mundo, o 

pessoal da cultura chega sempre com o pires na mão, pedindo pro seu projeto, e não 

dizendo assim, olha, eu tenho aqui um negócio pra propor pra você, sabe?  (Secretária 

Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

 

Essa perspectiva também começa a ser adotada por alguns municípios: 

 

Então a gente prefere dedicar o tempo de buscar mais resultados imediatos, isso que a 

gente fez até o primeiro ano nós, por uma questão lógica nós tivemos que priorizar 

mais a cultura para dar mais ênfase para o turismo porque o município vive disso e a 

gente precisava dar uma revitalizada que a gente pegou a coisa muito morta, graças a 

Deus a gente deu sim, a cidade ta hoje com uma boa ocupação, uma boa exibição na 

mídia que é o que interessa politicamente (Representante da administração pública da 

cultura do município de Armação de Búzios). 

Olha, o processo, todo processo só caminha com dinheiro, tem duas coisas que 

precisam para qualquer coisa funcionar: um executivo para tocar e dinheiro, não tendo 

essas duas coisas impossível de funcionar, então aqui também não funcionou 

(Representante da administração pública da cultura do município de Armação de 

Búzios). 

 

Mesmo assim, percebe-se uma contradição entre a lógica instrumental e a substantiva 

no campo: 
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O estado não pode ser privatizado. O estado tem que ter, eu não gosto de chamar de 

equipamento, [...] eu chamo instituições. O museu é uma instituição, um teatro 

municipal do Rio é uma instituição, né cultural, os museus são instituições culturais, a 

gente... como é, eu tava lendo uma frase, agora não lembro de quem é... [...] há 5 anos 

atrás ninguém falava em equipamento, porque agora só se fala em equipamento? 

Quando, se você ligar a televisão hoje na sua casa, quando se refere a banco, eles 

chamam sempre de instituição financeira, eles não chamam de equipamento 

financeiro, eles chamam de instituição financeira, então se você chamar de 

equipamento é mais ou menos como se você tivesse relaxando... e os bancos 

continuam sendo chamados de... sendo[...] elas [as OSs] tem que ser estatais mesmo e 

tem  que ter verbas estatais, e tem que ser mantidas pelo Estado ( Representante da 

administração pública da cultura do município de Niterói) 

  

Mas assim, falta esse link né, essa coisa do estado de... e acaba que esbarra sempre 

nessa coisa política de... eu acho que isso melhorou bastante mas sempre tem e eu 

acho que a cultura tem que ficar totalmente a parte disso senão fica complicado, se for 

levar pra apoio político, embora nós tenhamos nosso lado político nós tamos aqui pra, 

não posso, a gente não pode fechar a casa pra um artista da cidade que é Petista ou 

PSDbista, não tem lógica isso (Representante da administração pública da cultura do 

município de Niterói). 

É, eu acho que a gente, é, poderia, e aí nesse sentido eu acho que a secretaria de 

cultura do estado tá avançando um pouco com esse edital que eles fizeram da 

economia criativa, que é bem interessante, (pausa) porque já tão entendendo, né, a 

secretaria dá um salto, aí, porque a Adriana é uma menina que, vem do mercado, e tal, 

e, e aí já consegue olhar, ter um olhar da cultura, como, vamos dizer assim, é, que a 

cultura pode ser um fator gerador de emprego e renda, gerador de emprego e turismo, 

gerador de oportunidades. Né? Mas é complicado, porque não é função da secretaria 

de cultura, não é atribuição, criar empresas, impulsionar empresas, né? A atribuição é 

acesso à cultura, né? Então a secretaria tá entrando nesse campo, mas não plenamente. 

Então termina, através da Lei de Incentivo Fiscal do Estado, através dos seus editais, 

né, de qualquer maneira, tendo uma atividade muito forte, como aqueles que querem 

produzir cultura com o dinheiro público, né?[...] Aí, o, aí você vai ver, o cidadão de 

Bangu, ele vê filme, porque ele tem, tem lá uma sala de cinema, né, mas, é uma...[...] 

tem uma programação, a programação, que não é a programação da Estação Botafogo. 

Porque a Estação Botafogo não levou pra lá, o cinema? Porque pode se pensar a 

questão. É, não se tem sala de teatro, não se tem museu, o povo ali consome, porque 

tem a TV aberta, TV por assinatura, porque tem banca de jornal, mas não vai 

encontrar livraria. Então, você tem uma, são regiões, que estão totalmente 

desassistidas de equipamentos culturais. E aí, eu acho que é um problema, que a 

secretaria de estado de cultura, também não tem atribuição de, é, criar esse, esse 

mundo empresarial, de cultura, entendeu? E isso é muito grave, porque você não tem 

ninguém viabilizando esse tipo de projeto, né. Na verdade a gente teria que pensar, 

assim, em criar projetos de empreendedorismo para empresas culturais nessas regiões, 

porque adequaria, de certa maneira, uma realidade pra você poder, é, promover acesso 

à cultura, de uma outra maneira. Mas na verdade, o povo, do Rio de Janeiro, tem 

acesso à produção cultural, porque tem acesso a livros, produzidos por editoras e 

gráficas da iniciativa privada. A imagem que chega na casa dele, pela TV aberta e TV 

por assinatura, a música, que eles escutam no rádio ou que eles compram de 

gravadoras privadas, né? Esse é o acesso, esse é o produto cultural que chega nas 

mãos de noventa e oito por cento da população brasileira, né? Os produtos culturais 

produzidos exclusivamente com verbas públicas, são consumidos por uma parcela 

muito pequena da população, né? Então, essa questão é uma questão também, que, 

seguinte, não é atribuição da Secretaria, entrar nesses dutos. Você tá entendendo o que 

eu to falando, né? (Assessor para Desenvolvimento da Indústria Cultural da Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro). 

 

 

Em síntese, no que diz respeito à lógica subjacente à administração pública da 

cultura é possível afirmar que esta pode ser instrumental, quando é voltada para aspectos 
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mercadológicos, econômicos, de eficiência; importa o resultado e não o processo. É 

predominante na orientação da ação administrativa pública. Ainda é possível verificar, em 

menor grau a existência de uma lógica substantiva: voltada para o bem-comum; a forma do 

processo e a conseqüência das ações organizacionais importam. Aparece no discurso 

administrativo e em poucas ações que envolvem a sociedade civil. Ainda, ao considerar-se a 

fala dos entrevistados, tal lógica poderia ainda ser classificada como deliberativa: já que 

haveria a busca pelo diálogo,  para a participação consciente da social nos processos 

decisórios  e para a politização da  sociedade civil. Apresenta-se no plano discursivo como 

alternativa para a orientação da gestão e como necessidade para a área cultural para alguns 

gestores e agentes da sociedade civil. Facilmente incorporada – de forma parcial e superficial 

-  como complemento à lógica instrumental. 

Por fim, é apresentado a seguir um quadro síntese com as categorias de análise 

trabalhadas no tópico. 

 

Quadro 51: Síntese da categoria de análise Racionalidade   
Subcategorias 

de análise 

Caracterização 

Importância da 

cultura 

Artística: pelo desenvolvimento da arte; pela manutenção/ desenvolvimento da cultura 

popular ou da cultura de elite; 

Simbólica: por sua amplitude de significados;   

Identitária: pela construção da identidade; pela valorização do local e do território; pela 

capacidade de quebra de estigmas 

Política: por ser moeda de troca em disputas político-partidárias; por dar visibilidade e 

recursos de poder aos agentes públicos e da sociedade civil. 

Econômica: por ser geradora de emprego e renda; pelo retorno financeiro e econômico. 

Cognitiva: pela capacidade de desenvolver intrinsecamente e empoderar o indivíduo, 

melhorando sua compreensão, seu conhecimento, seu posicionamento e sua capacidade de 

escolha. 

Transformadora: agente de transformação social por essencialidade na vida humana; por  ser 

base e centro das políticas públicas; por sua transversalidade, por sua capacidade de 

construção da cidadania e pela potencialidade de tornar o indivíduo sujeito do próprio destino 

e de reestruturar as relações de poder existentes. 

Princípio 

orientador da 

organização 

 

Racional-Legal: orientação para a legalidade e para formalização  

Gerencial: racionalização dos processos, busca por resultados, eficiência e transparência. 

Interesses Econômicos: orientação para a obtenção de retorno econômico 

Interesses Políticos: orientação para a obtenção de retorno de capital político 

Bem-comum: orientação para o benefício geral da sociedade, para a  desconcentração de 

recursos e para a ampliação do acesso à cultura 
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Prioridades 

organizacionais 

 

Nacionais:  estabelecidas por entes públicos e da sociedade civil em conferências de cultura 

para a atuação das organizações federais; foco no acesso, na distribuição igualitária de 

recursos, na transparência, no novo marco regulatório, na continuidade dos Pontos de 

Cultura, na formação de gestores, na valorização e recuperação do patrimônio material e 

imaterial e na difusão de informações. 

Estaduais: estabelecidas por entes públicos e da sociedade civil em conferências de cultura 

para a atuação das organizações estaduais; foco no estabelecimento de convênios e 

consultorias, na manutenção e ampliação de projetos e editais, na revisão de impostos e 

ampliação de recursos; para democratização da mídia, para a distribuição e regionalização de 

recursos, para a reestruturação do Conselho Estadual de Cultura. Quando definidas apenas 

pelo governo do estado do RJ são genéricas e com foco na gestão administrativa, em cultura 

e desenvolvimento  e em modernização e preservação da infraestrutura cultural. Quando são 

definidas pelas Secretaria, dizem respeito à estruturação e institucionalização do setor. 

Municipais: foco em tornar a cultura prioridade; na obtenção de recursos para construção de 

equipamentos e implementação de projetos; criação de mecanismos de institucionalização; 

distribuição de recursos; e também foco em eventos 

Critérios de 

desempenho 

organizacional 

adotados 

Inexistentes: praticamente inexistem no estado e nos municípios. 

Burocráticos: via editais 

Esperados: no nível estadual,  expectativa que existirão metas e controles, via contratos de 

gestão, após a consolidação das OSs. 

Forma de 

participação 

social 

 

Autônoma: acontece naturalmente e sem interferências de entes públicos ou privados, possui 

senso de coletivo 

Militante: baseada na luta política e dos movimentos sociais;  voltada para a reivindicação de 

demandas sociais 

Organizada: formalizada em grupos ou movimentos sociais, geralmente apoiada por 

organizações consolidadas do terceiro setor. 

Desorganizada: estabelecida de forma individual ou esporádica, sem sendo de coletivo 

formado 

Controle Social:  exercício de fiscalização e controle frente ao Estado, busca transparência. 

Dependente do Estado: a sociedade só é organizada mediante orientação ou apoio do Estado 

Controlada pelo Estado: não participa das decisões atua apenas como forma de legitimação 

das decisões tomadas pelo Estado. 

Induzida: atuação manipulada para atender interesses de entes do Estado ou de entes 

privados. 

Lógica 

subjacente à 

administração 

pública da 

cultura  

Instrumental: voltada para aspectos mercadológicos, econômicos, de eficiência; importa o 

resultado e não o processo. Predominante na orientação da ação administrativa pública. 

Substantiva: voltada para o bem-comum;  a forma do processo e a conseqüência das ações 

organizacionais importam. Aparece no discurso administrativo e em poucas ações que 

envolvem a sociedade civil. 

Deliberativa: voltada para o diálogo,  para a participação consciente da social nos processos 

decisórios  e para a politização da  sociedade civil. Apresenta-se no plano discursivo como 

alternativa para a orientação da gestão e como necessidade para a área cultural para alguns 

gestores e agentes da sociedade civil. Facilmente incorporada – de forma parcial e superficial 

- como complemento à lógica instrumental. 

  

Sobre a questão da racionalidade , é possível verificar um conflito no campo da cultura 

no estado do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo que a área da cultura pressupõe o predomínio 

da racionalidade substantiva, conforme a proposta de Guerreiro Ramos (1983a;1989), já que é 

central possui a potencialidade para que os indivíduos alienados, que se encontram excluídos, 

privados de meios de decisão possam determinar o curso dos acontecimentos; as organizações 

públicas que fazem parte do campo da cultura adotam ações organizacionais baseadas na 

racionalidade instrumental. Além disso, o crescimento no campo de práticas organizacionais 

voltadas à economia da cultura  - em detrimento de ações voltadas para a construção de 
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espaços de participação social, e a construção de modelos sistêmicos de estruturação do 

campo das organizações culturais, reafirmam uma forma de organizar fundamentada no 

cálculo utilitário de conseqüências, reforçando conforme Guerreiro Ramos (1983a;1989), a 

relação exclusiva entre meios e fins, imposta por uma lógica funcionalista de mercado.   

 

 

3.4 A definição e a operacionalização dos conceitos de cultura e desenvolvimento, pelas 

organizações responsáveis pela administração pública da cultura no estado do Rio de 

Janeiro 

 

No que tange a concepção de cultura adotada  é possível verificar  tanto a 

perspectiva de cultura como negócio quanto a concepção de cultura como agente 

transformador da sociedade. Além disso, a concepção de cultura adotada pelo MINC também 

é reproduzida no campo: 

 

Então o Ministério começou a adotar três dimensões, primeiro um conceito mais 

antropológico, e aí, portanto, a criação da Secretaria de Identidade e Diversidade 

Cultural, pra discutir, dialogar com essas comunidades tradicionais, quilombolas, 

indígenas, ciganos, LGTB, idosos, hip hop, mulheres, enfim, mulheres do campo, [...] 

Ao ampliar tivemos que criar uma secretaria que desse conta de dialogar e construir 

políticas nessas ações. É... E aí, portanto, a gente vai trabalhar com três dimensões, a 

dimensão simbólica, desse fazer no campo simbólico, a dimensão cidadã, do acesso, 

de dialogar com todos, e criar ações mais amplas possível, e a dimensão econômica, 

essa das indústrias culturais, indústrias criativas, do que isso, é... a tal sustentabilidade 

que se questiona muito (Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de 

Janeiro). 

 

Eu entendo cultura como uma possibilidade de modificação realmente de 

transformação das realidades sociais e transformação do contexto humano. Eu vejo a 

cultura como fundamental nessa historia sem isso nós não seriamos o país que somos, 

eu entendo o Brasil como sendo culto, fazer essa imagem, porque o Brasil pra mim  é 

uma grande colcha de retalhos culturais e étnicos e tudo (Representante da 

administração pública da cultura do município de Duque de Caxias). 

 

 

De alguma forma eu sempre digo o seguinte a cultura ela é muito diferente 

institucionalmente falando... da saúde, da educação da, porque educação ela trabalha 

com o que a pessoa precisa alcançar, a saúde com o que a pessoa precisa curar porque 

ela esta debilitada, obras precisa construir por que não há. A cultura trabalha com o 

que já existe entendeu, trabalha com o que você tem de melhor eu não preciso 

construir nada em ninguém já esta lá, então agente simplesmente da forma a isso e 

recurso pra que a coisa aconteça. [...] isso não existia antes é e o outro aspecto é o de 

inclusão mesmo (Representante da administração pública da cultura do município de 

Arraial do Cabo). 

  

é um universo quase que infindável porque a cultura tem um mecanismo que perpassa 

por essa transversalidade de quase da prefeitura toda. A gente entra um pouco na 

questão da saúde do meio ambiente, da educação, cidadania, ação social, tem uma 

abrangência ai que é muito grande E por agente entender essa abrangência porque 

tudo é cultura, eu e Vitor a gente ate brinca e diz que acreditamos que deveria ser 
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todas as secretarias antes ter cultura [...] Mesmo com as diferenças que temos imensa, 

problema social que nós temos, mas ainda o que nos segura como pais como povo é 

essa cultura e eu digo que é a cultura popular principalmente porque é aquilo que você 

tem de mais puro como ser humano ta em você de repente você não aprendeu mas vai 

surgindo em você de alguma forma pelas famílias e tal você vai absorvendo. Bom eu 

entendo cultura como fundamental (Representante da administração pública da cultura 

de Duque de Caxias). 

 

Se a gente falar em economia da cultura a gente vai falar de cultura como um 

comercio, ou não? (Representante da Organização da Sociedade Civil Viva Rio). 

 

eu acredito mesmo que, não tudo, e não necessariamente, mas que a cultura tem um 

grande potencial econômico, é... Não acho que o valor da cultura esteja nisso, é... uma 

das primeiras discussões que eu tive com o governo sobre isso, assim, que, havia uma 

expectativa de que, porque eu era do mercado, eu ia inventar uma fórmula da cultura 

ser auto sustentável, e eu nem ia inventar essa fórmula, nem seria capaz disso, nem 

acredito nisso (risos), porque a cultura é um bem em si, é importante em si, então, é... 

aquilo que não dá dinheiro tem outros valores, ali, por... mas tem coisas que tem valor 

econômico, e que podem ter valor econômico. É... e eu acho que essa é uma parte 

negligenciada na política cultural dos últimos vinte e poucos anos, inclusive 

(Secretária Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

Outro ponto importante é que para muitos atores a definição de cultura não é simples: 

 

E, assim, é muito impressionante. Isso é muito impressionante, né? Então, assim, essa 

experiência, que pra mim um pouco até, pra gente conseguir falar um pouco da 

Secretaria de Cultura, ela é fundamental pra gente entender o que que é fazer cultura 

na cidade do Rio de Janeiro. É... Entender o que é a cidade do Rio de Janeiro 

(Representante da administração pública da cultura do município do Rio de Janeiro). 

  

acho que você não pode passar em branco as nuvens, né, por uma coisa tão importante 

que é a cultura e depois você compreender que cultura é tudo, né, quer dizer, cultura é 

tudo, eu acho...ela não é só essa a produção da ciência e tecnologia, mas é também a 

emocionalidade do ser humano, né, enquanto...enquanto  nobreza, né, o ser humano 

ele é nobre, distinto e complexo. [...] olha aí, olha os conflitos, né, e a cultura é essa 

coisa, não importa com quem, quem tá oferecendo... (Representante da administração 

pública da cultura do município de Campos dos Goytacazes). 

 

eu acho que é entender a cultura não apenas como evento, né, eu acho que tanto 

Estado quanto a...a...a...o setor privado, a primeira questão é deixar de entender 

o...o...o...a cultura apenas como produto e mais, né, produto reduz em marketing, ééé a 

gente aquii sempre tentou sempre perceber a cultura como um processo, os eventos, os 

produtos são consequência do processo, então tem que investir no processo que aí 

investe no cotidiano, investe na vida das pessoas (Representante da administração 

pública da cultura do município de Nova Iguaçu). 

 

a idéia que eu tenho que é uma confusão na área da cultura no Brasil, se confunde 

muito, é, cultura com cultura de massa, né, a primeira confusão grande que se faz, 

cultura é uma coisa, cultura de massa é outra né, e depois se confunde muito também 

cultura com entretenimento (Representante da administração pública da cultura do 

município de Niterói). 

 

Outro aspecto que também aparece nos depoimentos dos gestores é a hierarquia entre 

as manifestações culturais: 

 

acho que a cultura tem que se sofisticar, você tem que apoiar a cultura sofisticada e a 

cultura deve ser sofisticada, é isso que difere ela normalmente da cultura de massa, a 
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cultura sofisticada, não to falando pra cultura de elite, as pessoas sempre falam: 

cultura sofisticada, as pessoas entendem que é cultura de elite, não é de elite [...] eu 

acho que a cultura tem que trabalhar com sofisticação e é isso que vai diferi-la, vai 

diferenciá-la de, da cultura de massa (Representante da administração pública da 

cultura do município de Niterói). 

 

 

 Em síntese, no que diz respeito à concepção de cultura adotada nas organizações, 

verifica-se os seguintes entendimentos para a cultura: (a) oficial: pautada nas três dimensões 

definidas pelo PNC – simbólica, cidadã e econômica; reproduzida no estado e no município; 

(b) como identidade: entendida como fator central na construção da identidade do indivíduo; 

(c) como arte: entendida como forma de arte; é por vezes apresentada como cultura popular 

contraposta à alta cultura ou cultura de massa contraposta à cultura de elite; (d) como 

processo criativo: entendida como processo cognitivo criativo de construção de manifestações 

culturais; (e) como inclusão social: entendida como forma de inclusão social; (f) civilizadora: 

entendida como elemento civilizador de grupos sociais pobres, vulneráveis e considerados 

―sem a cultura adequada‖; (g) intrínseca: entendida como elemento intrínseco ao indivíduo e 

inseparável da sua forma de vida; (h) como entretenimento: entendida como forma de 

entretenimento; elemento vital de uma economia da cultura, parte de uma indústria de massa; 

(i) como negócio: entendida como produto; mercantilizada; (j) como agente de transformação: 

entendida como elemento de transformação social via construção da cidadania pela geração 

de emprego e renda ou pela construção de autonomia via participação política; (k) tudo: 

entendida como parte de todos os elementos da vida em sociedade; e, (l) indefinível: 

impossível de ser definida.    

 

Já no que diz respeito à concepção de desenvolvimento adotada é possível verificar 

inúmeras perspectivas. Dentre elas, a concepção do MINC de desenvolvimento sustentável, a 

ideia de desenvolvimento territorial e o foco em desenvolvimento social são verificados no 

campo, conforme os relatos apresentado a seguir: 

o desenvolvimento de um território não é só, exclusivamente, pelo desenvolvimento 

econômico (Representante da administração pública da cultura do município de Nova 

Iguaçu). 

 

Porque o tripé básico do que seria o desenvolvimento de uma região que seria a 

iniciativa privada, poder publico e o terceiro setor a sociedade civil como um todo e 

na verdade isso, essa aproximação não ta acontecendo (Representante da 

administração pública da cultura de Duque de Caxias). 

 

É, eu acho, primeiro que, quando a gente fala em desenvolvimento, hrum, 

normalmente a gente fala desenvolvimento como aumento da atividade econômica. Eu 

acho que, logicamente, que pensar desenvolvimento também pensa o, o aumento da 

atividade econômica. No Brasil teve muito isso, a questão do desenvolvimento, o 

desenvolvimento, na história desenvolvimento, crescimento, sem que isso pudesse 
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beneficiar a maioria da população, né? Se a gente pegar o modelo do período militar, 

foi um período de grande crescimento econômico, no entanto, acabou concentrando 

renda. Então acho que um aspecto da questão do desenvolvimento, é pensar o 

desenvolvimento e acho que, pelo menos foi anunciado pela, pela Presidente que foi 

eleita, a questão de compatibilizar o desenvolvimento com a distribuição de renda. 

Então eu olho o desenvolvimento como desenvolvimento de todas as potencialidades 

humanas, e, para o desenvolvimento pleno da pessoa humana, é, não é só suficiente 

dar conta de ter melhoria na infraestrutura urbana, ou na infraestrutura de uma forma 

geral. É necessário pensar na plenitude da pessoa, e os aspectos culturais são 

fundamentais no sujeito, no seu processo de formação ( Representante do Sistema 

Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

 

 Em síntese, a concepção de desenvolvimento adotada pelos entes públicos pode ser: 

(a) territorial: envolve o reconhecimento, valorização e desenvolvimento de meios no  

território; geralmente em áreas fragilizadas e com participação social mais intensa; (b) 

sustentável: envolve questões ambientais e ligadas com a sustentabilidade; concepção oficial 

do PNC; (c) econômico: prioriza o crescimento econômico e a elevação da renda e do poder 

de compra dos indivíduos; (d) social: envolve a melhoria de condições de vida da sociedade 

via construção da cidadania e geração de emprego e renda; e, (e) humano: melhoria do bem-

estar, desenvolvimento cognitivo e cultural do indivíduo como forma de ampliação da 

participação e atuação política e como a possibilidade de emancipação dos indivíduos na 

sociedade. 

  

Já quanto à concepção da relação entre cultura e desenvolvimento adotada no 

campo é possível verificar também inúmeras relações. O ponto central é que no plano 

discurso essa relação se dá, principalmente a partir da cultura como fundamento para o 

desenvolvimento, servindo como elemento legitimador do discurso organizacional. Já no que 

tange  a operacionalização desse discurso, verifica-se justamente o oposto, a predominância 

de iniciativas em que a cultura é apenas mais um elementos em prol do desenvolvimento 

econômico, a partir da concepção de cultura como negócio. Essas questões são ilustradas nos 

depoimentos apresentados a seguir:  

Eu to mostrando que a cultura é um fator de desenvolvimento econômico (Assessor 

para Desenvolvimento da Indústria Cultural da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro). 

de que a primeira, primeira, o primeiro órgão público, é, o, ao, ao, a primeira estrutura 

pública, né, voltada para entender a cultura como um fator de desenvolvimento 

econômico foi no governo do estado do Rio de Janeiro. Isso, é muito importante 

marcar essa questão do Rio de Janeiro, [...]O estado do Rio de Janeiro continua sendo 

um estado que cria conceitos, que cria idéias inovadoras, né? E por que que eu to 

falando isso? Porque, é, logo em seguida, né, nós assistimos aí o, o, o Ministério da 

Cultura criar um programa de economia da cultura, depois vimos o BNDES criar o 

centro também, uma diretoria de economia da cultura, e nem o Governo Federal, nem 

o Ministério da Cultura nem o BNDES tiveram a generosidade de reconhecer o papel 
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do Governo do Estado e as pesquisas que o Governo do Estado fez, como, com a 

estrutura pioneira, né? Isso é, é mui, é uma questão muito importante, entendeu? 

(Assessor para Desenvolvimento da Indústria Cultural da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro). 

 

É óbvio que não tem equipamento cultural nos lugares que você tem baixo IDH. E 

certamente você não teria um IDH tão baixo se você tivesse equipamentos (risos) 

culturais. É engraçado porque parece que é uma equação fácil de se resolver, mas a 

gente não se dava conta (Representante da administração pública da cultura do 

município do Rio de Janeiro). 

 

É... se eu tenho esse lado, assim, se tem uma coisa que a mim, diretamente, afeta, 

assim, me preocupa, tem o fato de hoje o tema de indústrias culturais e economia da 

cultura ser muito forte no mundo todo, é, a gente, a gente percebe hoje em alguns 

países, assim, a centralidade que isso adquiriu pra, pro desenvolvimento econômico do 

país, como na Inglaterra, por exemplo, né, é, não só, assim, é, como política de cultura 

é fundamental essa questão do valor econômico da cultura, mas como política de 

desenvolvimento para o país, é... isso passou a ser muito importante (Secretária 

Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

[...] E outra coisa esse estigma de cultura é coisa supérflua é a cozinha do orçamento e 

isso ta mudando um pouco, a cultura não só ta se tornando um fator importantíssimo 

na questão econômica como nas questões de desenvolvimento social em todos os 

ângulos [...] Mas a cultura não é mais supérfluo e a nossa cidade já esta encarando isso 

de uma maneira bem... absorvendo de uma maneira bem forte (Representante da 

administração pública da cultura do município de Arraial do Cabo). 

 

Eu vejo que a cultura hoje para o nosso estado e pras nossas cidades pode ser um 

grande instrumento e veículo de desenvolvimento, e aí vamos colocar o 

desenvolvimento em dois patamares: o desenvolvimento é..e prático, concreto, que diz 

respeito a dinheiro ta, a economia da cultura como um bem do estado e pra cidades, e 

a cultura como marca para o desenvolvimento da nossa condição social, pra nossa 

condição cidadã, então a cultura como um bem que a gente pode ter pra viver melhor, 

viver mais feliz, viver mais contente, viver mais satisfeito né. Então eu acho que a 

cultura pro estado e pra cidades, ela tem tudo para assumir esse lugar, não digo esse 

papel não, esse lugar né, como um grande canal, como um grande instrumento de 

desenvolvimento nestes dois patamares (Representante da Comissão Estadual dos 

Gestores de Cultura – ComCultura). 

 

A transversalidade da cultura também foi ressaltada em algumas falas:  

 

É porque é um campo que atravessa todas essas outras áreas. Ela é como se fosse, 

quase costurando, sabe, essa... Ela trafega mesmo, não tem como, é... se eu falar de 

desenvolvimento, entendeu? Até pra dominar (risos) tem que passar pela cultura... 

(Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

 Vale ressaltar que as tentativas de articulação entre esses conceitos nas conferências 

não foram positivas, pois aparentemente os conceitos não foram compreendidos, conforme o 

quadro a seguir: 

 

Quadro 52: Comparativo entre as propostas nacionais e estaduais para o Eixo 3- Cultura e 

Desenvolvimento Sustentável 
Propostas Nacionais Propostas Estaduais 

1 - Descentralizar as 

representações administrativas 

1. Criar legislação estadual que estabeleça uma cota de veiculação 

obrigatória de material de divulgação de programas, projetos, agendas e 
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do Ministério da Cultura e 

autarquias, com vista ao 

desenvolvimento cultural local. 

2 - Incluir nos parâmetros 

curriculares nacionais (PCN’s) 

a educação patrimonial, natural 

e cultural 

3 - Criar legislação federal que 

viabilize e estabeleça critérios 

para o artista autodidata, como 

trabalhador profissional. 

4 – Criar programa nacional de 

implantação da agenda 21 da 

cultura nos estados e 

municípios, garantindo editais 

que promovam a educação 

ambiental com foco na 

interdisciplinaridade e 

transversalidade sócio cultural. 

5- Implantar centros de 

referencias históricos culturais, 

identificando e reconhecendo a 

cultura local. 

6 - Restaurar e conservar o 

patrimônio histórico e cultural 

sob gestão compartilhada para 

sua manutenção, 

7 - Criar legislação federal que 

estabeleça uma cota de 

veiculação obrigatória de 

material de divulgação de 

programas culturais nos 

veículos de comunicação de 

massa, garantindo a 

acessibilidade dos municípios 

e/ou as regionais estaduais. 

calendários culturais nos veículos de comunicação de massa, encaminhados 

pelos municípios.  

2. Criar linhas de crédito especificas para produções culturais locais.  

3. Criar fundo estadual de resgate cultural e disponibilizar os recursos 

através de editais para grupos com estas características, com 

descentralização da distribuição orçamentária.  

4. Criar programa de incentivo à construção, ampliação e manutenção de 

equipamentos culturais adaptados aos municípios de pequeno, médio e 

grande porte, priorizando o pequeno porte.  

5. Estimular a realização de projetos culturais nas comunidades carcerárias 

do Estado.  

6. Estimular contrapartidas sociais e ambientais das produções realizadas em 

espaços públicos.  

7. Fomentar ações culturais que conscientizem a população sobre a educação 

e preservação ambiental.  

8. Restaurar e conservar o patrimônio histórico e cultural, bem como 

estabelecer programa de gestão compartilhada para sua manutenção.  

9. Garantir a presença da cultura tradicional nos eventos patrocinados pelo 

estado, garantindo a contratação destes profissionais.  

10. Criar programa de resgate e fomento da cultura popular.  

11. Criar escritórios municipais de cultura, para apoio de elaboração de 

projetos.  

12. Criar centros de arte nas comunidades ainda não existentes, sob gestão 

compartilhada entre município e estado.  

13. Conceder prêmio de mérito ambiental a produções artísticas com 

carbono zero.  

14. Criar programas que envolva as artes populares locais em parceria com a 

e educação estadual.  

15. Criar e apoiar programa estadual de implantação da agenda 21 da cultura 

no estados e municípios, garantindo editais que promovam a educação 

ambiental com foco na interdisciplinaridade e transversalidade sócio 

cultural.  

16. Implantar centros de referencias históricos culturais, identificando e 

reconhecendo a cultura local.  

17. Restaurar e conservar o patrimônio histórico e cultural sob gestão 

compartilhada para sua manutenção,  

 

Fonte: Adaptado do Relatório da Conferência Estadual de Cultura do Rio de Janeiro SEC 

(2009) e  Subsídio para o plano estadual de cultura SEC (2009) 

 

Já dentro do PPA (Revisão PPA 2010), o item cultural e desenvolvimento é trabalhado 

como um programa. 

 
―Então, eu olho a cultura com a questão do desenvolvimento, não só pensando na 

economia da cultura, que eu acho que é fundamental, como eu falei, já, antes, a 

economia da cultura ela movimenta uma boa parcela, é, de recursos no mundo hoje. 

[...], não é só olhar o desenvolvimento como, e a cultura, pra alavancar mais 

empreendimentos, mas de que forma estes empreendimentos e a questão da economia 

da cultura, melhora a vida, a existência humana, os valores da pessoa humana, e a 

cultura tem um elemento fundamental no processo de desenvolvimento, seja por gerar 

renda, seja por gerar bem-estar, também ( Representante do Sistema Estadual de 

Cultura do Rio de Janeiro).  
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 Em resumo, a concepção da relação entre cultura e desenvolvimento adotada no 

campo pode ter as seguintes formas: (a) relação direta entre Cultura e Desenvolvimento: ciclo 

onde a cultura influencia o desenvolvimento de todas as potencialidade da sociedade e o 

desenvolvimento atua  como fator ampliador do efeito da cultura; presente no plano 

discursivo; reconhecida como realidade pelos gestores públicos; (b) relação parcial entre 

Cultura e Desenvolvimento: cultura como uma das dimensões responsáveis pelo 

desenvolvimento, seja este social ou econômico; forma operacionalizada no campo; 

especialmente o viés econômico, com iniciativas na área de economia da cultura,  e o viés 

social, com tentativas de inclusão social por meio da cultura em áreas carentes ou 

marginalizadas.; (c) inexistência da relação entre Cultura e Desenvolvimento: são dois 

processos independentes e que não estão relacionados, por terem dinâmicas distintas; presente 

na teoria; não declarado no campo; presente em boa parte das iniciativas públicas que se 

dizem relacionar os dois conceitos; (d) Cultura determina Desenvolvimento: cultura como 

base e elemento central para o desenvolvimento, entendido como a melhoria do bem-estar , 

como forma de ampliação da atuação política e como a possibilidade de emancipação dos 

indivíduos na sociedade; não operacionalizada pelas organizações; utilizada apenas como 

argumento legitimador das ações do Estado; e, (e) Desenvolvimento determina a Cultura: 

melhores condições sócio-econômicas qualificam a cultura de determinada sociedade; lógica 

predominante em parte das ações do Estado frente à áreas pobres, marginalizadas ou 

consideradas ―sem cultura‖ ou com ―cultura inferior‖. 

 

Quando ao objetivo da política cultural, é possível verificar que embora os gestores 

afirmem sua existências, pouco deles possuem tais objetivo formalizados: 

Então um dos pilares que eu acho que é o que sustenta toda a política de cultura aqui 

do Município a gente vem desenvolvendo vai o  que norteia cada passo nosso é 

identidade e memória são duas coisas que em qualquer aspecto do que agente vá atuar 

a idéia é ta sempre pensando em não eventos, porque eu não acredito em eventos 

porque fica uma coisa muito superficial e passageira e a gente pensa sim em política 

de continuidade então a gente usa o termo mais ação e as ações são todas norteadas 

por esse sentido (Representante da administração pública da cultura de Nilópolis). 

 

você de verdade você não faz uma política de cultura você faz uma política da tua 

cabeça sobre o que você acha de cultura porque a cultura ninguém faz cultura ela já 

existe já esta aqui na cidade é você entender essa cultura e gerir isso E como gestor de 

cultura eu venho tentando me esforçar o máximo pra estar estudando essa cultura 

nilopolitana  pra poder gerenciá-la e não intervir ou criar ou trazer um modelo de 

Nova York, ou da zona sul,ou de qualquer lugar que seja porque não tem a cara da 

cidade (Representante da administração pública da cultura de Nilópolis). 

 

eu até questiono assim, por exemplo a Munic, essa base de dados dos municípios, a 

maioria dos secretários respondem, tem política de cultura? Tem. Porém, é uma 

pergunta que eu me fiz, o que é que esses gestores estão entendo como a política de 

cultura? E aí, aquela comparativa: uma política de eventos ou uma política de estado? 
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Uma política de continuidade, uma política pública naquilo que a gente entende que é 

uma política para além daquele governo, daquela gestão, porque esse quadro e esse 

diagnóstico que eu to mostrando, to falando que eu identificava, e que aparece nestes 

números, ausência de um conselho, ausência de um fundo, ausência de um recurso 

próprio, ausência de uma secretaria própria, de um órgão próprio, e de uma definição, 

de uma diretriz de cultura, e de um planejamento de um plano de cultura, e de um 

diálogo com a população (Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de 

Janeiro). 

 

Percebe-se ainda que a iniciativa em torno da construção dos planos estadual e 

municipais de cultura pode representar uma possibilidade de formalização desses objetivos: 

Então o Plano Estadual de Cultura, é, é uma preocupação da Secretária, que seja o 

mais representativo, é, possível, em que todos os setores da sociedade não só que 

operam diretamente com a cultura, mas, hram, tentar alargar o máximo possível e 

possam discutir uma política de cultura pro estado (Representante do Sistema Estadual 

de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

O que não pode é ficar sem o lócus, a cultura, existindo, nas ações, mas inexistindo 

enquanto política pública, enquanto gestão. E, quando a gente fala dessa 

institucionalidade, é porque, é uma base pra se construir uma política de Estado 

(Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de Janeiro). 

 

 

 Em resumo, com relação ao objetivo da política cultural é possível estabelecer a 

seguinte classificação: (a) democratização da área cultura e do acesso à cultura: ampliação dos 

canais de acesso à participação e ao diálogo entre Estado e sociedade; em fase inicial no 

estado e nos municípios; (b) promoção de Eventos: produção de eventos temáticos e festas 

populares, geralmente os eventos contam com a presença de artistas de atuação nacional, sem 

o reconhecimento dos artistas locais e as festas buscam manter a cultura popular nos 

municípios menores; (c) preservação do Patrimônio e da Memória: foco no patrimônio 

material, com obras de reforma   e manutenção; poucas iniciativas em relação ao patrimônio 

imaterial e à memória; (d) reconhecimento da Identidade e da Diversidade Local:identificação 

e valorização das características culturais das regiões e da diversidade de manifestações 

culturais; (e) estruturação e Institucionalização do campo da cultura: criação de infraestrutura 

básica, marcos legais e institucionalização das práticas de gestão pública da cultura; (f) 

atendimento de Interesses Políticos ou Particulares: ações culturais em prol de benefícios a 

determinados grupos ou incremento da visibilidade política; (g) esperados: não identificados 

claramente, presentes no discurso; não concretizados ou marcados pela descontinuidade; (h) 

para a População: definidos pelo e a partir da concepção do Estado, de forma unilateral;e, (i) 

com a População: definidos de forma compartilhada com a sociedade civil. 

 

Por fim, quanto à expectativa de efeito das ações organizacionais do campo da cultura, 

as falas, ao contrário as práticas  mostram um forte teor substantivo: 
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deveria ter uma, uma lei que todo projeto ligado a cultura seja feito por partido tal, que 

tava na gestão naquele momento tem que ter continuidade de outro partido não tem 

que ter cara feia, não tem que mudar nada, tem que continuar, eu acho que esse é o 

grande problema (Representante da Organização da Sociedade Civil Viva Rio). 

 

E esse é o meu objetivo maior da minha gestão aqui, é a implantação do sistema 

municipal de cultura, fazendo com que independente do governo que entre, aja uma, 

uma, vamos dizer um empoderamento  da sociedade em que a sociedade, tenha 

responsabilidade pelo destino da cultura e não o governo. O governo é passageiro, o 

governo é estéril, o governo é, o governo se insere nesse contexto, dá sua contribuição 

até porque ele é um agente importantíssimo nesse negócio mas não é o único agente. 

O controle social, e a, e a participação qualificada da sociedade, nu, nu sistema 

municipal de cultura isso é o que eu quero fazer aqui em Petrópolis. Se eu implantar  

isso daqui eu posso sai daí tranqüilo que eu cumpri o meu papel (Representante da 

administração pública da cultura de Petrópolis). 

 

―aí alguém me perguntou assim como que a cultura [...] tem que dar um jeito de mudar 

isso aqui (risos) tá desde setenta e dois [...] o dia que conseguir fazer, aí eu pô cumpri 

com minha obrigação (Representante da administração pública da cultura de Campos 

dos Goytacazes). 

 

Então foi uma conferencia muito importante aqui que acho vai acabar criando uma 

sinergia muito forte entre o plano estadual de cultura e o plano nacional de cultura. 

Isso também foi uma atividade importantíssima de política cultural que ta sendo 

levada, foi levada em dois mil e nove e vai continuar com certeza em dois mil e dez 

até que saia o plano ao longo do próximo ano (Representante do Instituto responsável 

pelo apoio na elaboração do Plano Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

de territorializar o tema da cultura, de diversificar a ação cultural, de incluir novos 

atores (Representante da administração pública da cultura de Nova Iguaçu). 

 

Em uma audiência pública da Comissão de Cultura da Alerj, realizada com os 

secretários de cultura da Baixada Fluminense, o deputado estadual Molon anunciou algumas 

medidas que deveriam ser tomadas pela Comissão de Cultura naquela época: 

1º-Promover um debate com a Comissão de Cultura sobre a apresentação de emendas 

ao orçamento estadual de 2010.   

2ª- A avaliação da legislação estadual de cultura.    

3º-A discussão do sistema estadual de cultura.   

4º Colocar a Comissão à disposição para pensar projetos de lei que possam favorecer a 

cultura na região.   

5º-Colocar a Comissão à disposição também para homenagear aqui pela Comissão de 

Cultura manifestações e figuras da cultura da Baixada Fluminense.   

 

Outro aspecto central é a expectativa da continuidade desse processo de estruturação e 

institucionalização do campo pactuado com a sociedade civil:  
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a luta nossa é botar a cultura na centralidade do governo, até porque, quando você 

coloca a cultura na centralidade do governo você tá falando de um, você tá falando de 

fato, quando eu coloco a palavra povo, a palavra população, a palavra ser humano 

[...]Nossa! A gente gostaria de não ser a cereja do bolo, e tal...A gente queria ganhar 

um lugar no governo... (Representante do Ministério da Cultura no estado do Rio de 

Janeiro). 

 

Aí, feito esse processo de aprofundamento das regionais, do diagnóstico, ao mesmo 

tempo a gente quer, fazer, melhorar o diagnóstico, e já fazer proposições. Essas 

proposições, integradas com as políticas setoriais, vão nos dar programas regionais 

específicos, então cada região do estado teria programas específicos de cada sua 

região, onde eles seriam, não teriam interferência estadual, ou seja, tem uma 

autonomia nessas regiões, ah, a prioridade na região serrana é a, a, o investimento pra 

cultura popular, as folias de reis, o jongo... Isso é uma prioridade lá, lá decide que esta 

é a prioridade, nas regiões. E os setores também vão definir as suas prioridades, e, as 

conferências regionais definem as prioridades regionais, esses encontros temáticos, né, 

regionais, é, desculpe, específicos, setoriais, definem as suas políticas específicas, e no 

segundo semestre, em princípio, embora a realidade é dinâmica, né, a gente faria uma 

conferência estadual, onde aí seria deliberado o Plano Estadual de Cultura e a lei do 

Sistema, porque, paralelamente, a gente vai ta em discussão com a lei do Conselho, a 

lei do Fundo, a lei estadual de incentivo à cultura, tudo isso também taria sendo 

discutido esse ano. Então a gente teria uma agenda de discussão, é, muito grande, 

durante o ano de dois mil e onze ( Representante do Sistema Estadual de Cultura do 

Rio de Janeiro). 

 

há, assim, uma expectativa muito grande, o que a gente quer é que haja um processo 

de construção coletiva e a partir disso tenha o Plano Estadual (Representante do 

Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro). 

 

 Em síntese, a expectativa de efeitos das ações organizacionais é pautada: (a) na 

centralidade da Cultura na Agenda pública: expectativa de que a cultura será prioridade na 

agenda pública estadual e municipal, inclusive com o aumento de recursos para área; (b) na 

continuidade das ações atualmente implementadas: expectativa de que as políticas federais e 

as ações já em andamento ou previstas no estado e nos municípios sejam mantidas; (c) na 

institucionalização do campo da cultura:previsão de criação de marcos legais, reformulação 

na legislação existente, criação de infraestrutura e institucionalidade básica para o campo; (d) 

na manutenção da boa relação entre União, estado e municípios: perspectiva de que a 

cooperação entre os entes federados permaneça e se sobreponha a aspectos político-

partidários; (e) no empoderamento dos agentes culturais: expectativa de qualificação da 

participação social para a atuação política dos agentes; (f) no controle Social: expectativa de 

maior transparência e participação da sociedade no controle das ações culturais promovidas 

pelo Estado ou pelo agentes por ele delegados para a gestão cultural; (g) na mudança social: 

perspectiva de que a cultura transforme a sociedade, melhorando a qualidade de vida da 

população; (h) na territorialização das políticas públicas de cultura: perspectiva da valorização 

do território e das identidades culturais das regiões; (i) no reconhecimento da diversidade: 

reconhecimento e valorização das diferentes manifestações artísticas e culturais e dos 
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diferentes grupos de agentes culturais.; e, (j) no processo de Construção coletiva: expectativa 

de que a gestão da cultura seja um processo compartilhado e pactuado entre Estado, mercado 

e sociedade. 

 No que diz respeito à relação entre cultura e desenvolvimento, caberia destacar que a 

cultura no estado do Rio de Janeiro é, corroborando o argumento de Botelho (2001),  uma 

área de demandas profissionais,  institucionais, políticas e econômicas de grande visibilidade. 

Porém esse destaque ainda não se traduziu na construção de políticas públicas consistentes 

por parte do poder público estadual e municipal no Rio de Janeiro. Além disso, a ideia de 

Ianni (2004) de que no Brasil, as expressões culturais são criadas e recriadas em um jogo das 

relações marcado por antagonismos e diversidades sociais, políticas e econômicas, também se 

faz presente no campo. É possível, analisando a atual configuração da área da cultura no 

estado verificar como são produzidas e reproduzidas relações de dominação e desigualdade. 

Além disso, a perspectiva de Furtado (1984) na qual o desenvolvimento é entendido a 

partir de uma visualização dos fins substantivos que se deseja alcançar, não consegue vencer o 

que o próprio autor indicava: a lógica dos meios.  A perspectiva defendida por Furtado (1984) 

de que o desenvolvimento futuro conduzia a uma crescente homogeneização da sociedade e 

abriria espaço à realização das potencialidades da cultura brasileira, é de certa forma 

inviabilizado pela natureza das organizações públicas no campo, que transitam entre o modelo 

burocrático e o gerencial. Para que a perspectiva de Demo (2009), na qual  a redução das 

desigualdades só pode ser fruto da  conquista da participação social,.se concretize faltam 

espaços e condições básicas que permitam a articulação da sociedade civil.   

Nesse sentido, a perspectiva de King, Felin e Whetten (2010) na qual a organização 

deve ser encarada como um ator social,  é  central para entender a dinâmica do campo da 

cultura, basicamente mediada por organizações. Outro ponto é que o argumento de Lynn Jr. 

(2010) de que há diferenças entre organizações públicas e privadas pode ser confirmado no 

campo, já que pelo menos no plano discursivo o poder público se propõe a atender aos valores 

democráticos e o bem-comum. Mesmo assim, essa perspectiva não se concretiza, já que há a 

predominância de práticas que favorecem a concentração de meio técnicos (Santos, 2001) em 

espaços já atendidos pelo poder público e a construção de programas voltados para finalidades 

empresariais. 

 Por fim, é apresentado a seguir um quadro síntese com as categorias de análise 

trabalhadas no tópico. 
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Quadro 53: Síntese da categoria de análise Cultura e Desenvolvimento 
Subcategorias 

de análise 

Caracterização 

Concepção de 

cultura adotada 

 

Oficial: pautada nas três dimensões definidas pelo PNC – simbólica, cidadã e econômica; 

reproduzida no estado e no município 

Como Identidade: entendida como fator central na construção da identidade do indivíduo. 

Como Arte: entendida como forma de arte; é por vezes apresentada como cultura popular 

contraposta à alta cultura ou cultura de massa contraposta à cultura de elite. 

Como Processo criativo: entendida como processo cognitivo criativo de construção de 

manifestações culturais. 

Como Inclusão Social: entendida como forma de inclusão social 

Civilizadora: entendida como elemento civilizador de grupos sociais pobres, vulneráveis e 

considerados ―sem a cultura adequada‖ 

Intrínseca: entendida como elemento intrínseco ao indivíduo e inseparável da sua forma de 

vida. 

Como Entretenimento: entendida como forma de entretenimento; elemento vital de uma 

economia da cultura, parte de uma indústria de massa. 

Como Negócio: entendida como produto; mercantilizada. 

Como agente de transformação: entendida como elemento de transformação social via 

construção da cidadania pela geração de emprego e renda ou pela construção de autonomia 

via participação política. 

Tudo: entendida como parte de todos os elementos da vida em sociedade 

Indefinível: impossível de ser definida. 

Concepção de 

desenvolvimento 

adotada 

 

Territorial: envolve o reconhecimento, valorização e desenvolvimento de meios no  território; 

geralmente em áreas fragilizadas e com participação social mais intensa. 

Sustentável: envolve questões ambientais e ligadas com a sustentabilidade; concepção oficial 

do PNC. 

Econômico: prioriza o crescimento econômico e a elevação da renda e do poder de compra 

dos indivíduos 

Social: envolve a melhoria de condições de vida da sociedade via construção da cidadania e 

geração de emprego e renda. 

Humano: melhoria do bem-estar, desenvolvimento cognitivo e cultural do indivíduo como 

forma de ampliação da participação e atuação política e como a possibilidade de emancipação 

dos indivíduos na sociedade. 

Concepção da 

relação entre 

cultura e 

desenvolvimento 

adotada  

 

Relação direta entre Cultura e Desenvolvimento: ciclo onde a cultura influencia o 

desenvolvimento de todas as potencialidade da sociedade e o desenvolvimento atua  como 

fator ampliador do efeito da cultura; presente no plano discursivo; reconhecida como 

realidade pelos gestores públicos. 

Relação parcial entre Cultura e Desenvolvimento: cultura como uma das dimensões 

responsáveis pelo desenvolvimento, seja este social ou econômico; forma operacionalizada 

no campo; especialmente o viés econômico, com iniciativas na área de economia da cultura,  

e o viés social, com tentativas de inclusão social por meio da cultura em áreas carentes ou 

marginalizadas. 

Inexistência da relação entre Cultura e Desenvolvimento: são dois processos independentes e 

que não estão relacionados, por terem dinâmicas distintas; presente na teoria; não declarado 

no campo; presente em boa parte das iniciativas públicas que se dizem relacionar os dois 

conceitos. 

Cultura determina Desenvolvimento: cultura como base e elemento central para o 

desenvolvimento, entendido como a melhoria do bem-estar , como forma de ampliação da 

atuação política e como a possibilidade de emancipação dos indivíduos na sociedade; não 

operacionalizada pelas organizações; utilizada apenas como argumento legitimador das ações 

do Estado. 

Desenvolvimento determina a Cultura: melhores condições sócio-econômicas qualificam a 

cultura de determinada sociedade; lógica predominante em parte das ações do Estado frente à 

áreas pobres, marginalizadas ou consideradas ―sem cultura‖ ou com ―cultura inferior‖. 

Objetivo da 

política cultural 

 

Democratização da área cultura e do acesso à cultura: ampliação dos canais de acesso à 

participação e ao diálogo entre Estado e sociedade; em fase inicial no estado e nos 

municípios. 

Promoção de Eventos: produção de eventos temáticos e festas populares, geralmente os 

eventos contam com a presença de artistas de atuação nacional, sem o reconhecimento dos 
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artistas locais e as festas buscam manter a cultura popular nos municípios menores. 

Preservação do Patrimônio e da Memória: foco no patrimônio material, com obras de reforma   

e manutenção; poucas iniciativas em relação ao patrimônio imaterial e à memória. 

Reconhecimento da Identidade e da Diversidade Local:identificação e valorização das 

características culturais das regiões e da diversidade de manifestações culturais 

Estruturação e Institucionalização do campo da cultura: criação de infraestrutura básica, 

marcos legais e institucionalização das práticas de gestão pública da cultura. 

Atendimento de Interesses Políticos ou Particulares: ações culturais em prol de benefícios a 

determinados grupos ou incremento da visibilidade política 

Esperados: não identificados claramente, presentes no discurso; não concretizados ou 

marcados pela descontinuidade 

Para a População: definidos pelo e a partir da concepção do Estado, de forma unilateral 

Com a População: definidos de forma compartilhada com a sociedade civil 

Expectativas de 

efeitos das ações 

organizacionais 

no campo da 

cultura 

Centralidade da Cultura na Agenda pública: expectativa de que a cultura será prioridade na 

agenda pública estadual e municipal, inclusive com o aumento de recursos para área. 

Continuidade das ações atualmente implementadas: expectativa de que as políticas federais e 

as ações já em andamento ou previstas no estado e nos municípios sejam mantidas. 

Institucionalização do campo da cultura:previsão de criação de marcos legais, reformulação 

na legislação existente, criação de infraestrutura e institucionalidade básica para o campo.  

Manutenção da boa relação entre União, estado e municípios: perspectiva de que a 

cooperação entre os entes federados permaneça e se sobreponha a aspectos político-

partidários. 

Empoderamento dos agentes culturais: expectativa de qualificação da participação social para 

a atuação política dos agentes. 

Controle Social: expectativa de maior transparência e participação da sociedade no controle 

das ações culturais promovidas pelo Estado ou pelo agentes por ele delegados para a gestão 

cultural. 

Mudança social: perspectiva de que a cultura transforme a sociedade, melhorando a qualidade 

de vida da população. 

Territorialização das políticas públicas de cultura: perspectiva da valorização do território e 

das identidades culturais das regiões 

Reconhecimento da diversidade: reconhecimento e valorização das diferentes manifestações 

artísticas e culturais e dos diferentes grupos de agentes culturais.  

Processo de Construção coletiva: expectativa de que a gestão da cultura seja um processo 

compartilhado e pactuado entre Estado, mercado e sociedade. 

 

Por fim, a perspectiva de Furtado (2007) na qual a a dimensão cultural deveria 

prevalecer sobre todas as demais para a construção de uma política de desenvolvimento que 

busque enriquecer a vida dos homens, é apenas um elementos legitimador das práticas 

públicas de gestão. A ideia defendida por Santos (2008) de que a cultura permitiria a chegada  

a uma etapa superior da produção da consciência não conformes à racionalidade dominante, 

ainda é no estado do Rio de Janeiro uma distante utopia.  

 

Por fim, a seguir, é apresentado um esquema síntese da tese . 
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Figura 9: Síntese da tese 
 

  

 

Nesse esquema, verifica-se que a natureza da relação entre cultura e desenvolvimento, 

que originalmente deveria ser substantiva é para as organizações públicas cada vez mais 

instrumental, em função da estrutura e dos modelos de gestão adotados – fortemente 

determinados pelas questões estruturais no campo da cultura. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 o estudioso das organizações deve, antes de mais nada, estar atento às 

razões e às consequências do tipo de pesquisa que em que se envolve, 

ao tipo de conhecimento que produz e a quem esse conhecimento serve 

Fernando Prestes Motta (1986, p. 17). 

 

A respeito da natureza da relação entre cultura e desenvolvimento para as 

organizações responsáveis pela administração pública da cultura do estado do Rio de Janeiro, 

pode-se afirmar que,  em uma sociedade centrada no mercado, tais organizações incorporam a 

relação entre cultura e desenvolvimento a partir de uma natureza instrumental, restrita e 

contraditória em virtude da centralidade da racionalidade instrumental como lógica 

orientadora de suas ações organizacionais.  

Verifica-se que a natureza da relação entre cultura e desenvolvimento, que 

originalmente deveria ser substantiva, é para as organizações públicas cada vez mais 

instrumental, em função da estrutura e dos modelos de gestão adotados – fortemente 

determinados pelas questões estruturais no campo da cultura, em especial a predominância de 

uma lógica de mercado sistêmico-funcionalista. A discussão em torno do PNC nos Governos 

Estaduais e Municipais a partir de 2008 originou um crescimento de iniciativas públicas na 

área cultural no Brasil. Nesse processo, a articulação conceitual cultura-desenvolvimento ao 

mesmo tempo em que se consolidou como um instrumento legitimador de iniciativas públicas 

de gestão resultou em uma série de contradições, ainda mais acentuadas nos estados e 

municípios.  

Além disso, a revalorização do papel do Estado na cultura, proposta pelo PNC e a 

tentativa de reprodução dessa ideia, pelo menos no plano discursivo, no estado e nos 

municípios do RJ, parece entrar em conflito com as reformas na gestão pública que vem 

sendo adotadas pelo poder público, sustentadas pelos pressupostos da Nova Administração 

Pública. Mesmo com a movimentação em torno da elaboração do Plano Estadual de Cultura, 

ainda não está claro como o estado do Rio de Janeiro irá operacionalizar iniciativas públicas 

de gestão fundamentadas na relação entre cultura e desenvolvimento a partir de organizações 

públicas cada vez mais orientadas por uma lógica gerencialista. 

A relação entre cultura e desenvolvimento, quando incorporada na agenda pública, ao 

mesmo tempo em que dá visibilidade e sustentação ao discurso político é utilizada para 

legitimar práticas que servem para produzir e reproduzir relações de dominação e 

desigualdade. Consequentemente o uso instrumental dessa articulação conceitual reduz a 
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potencialidade da cultura como base para o desenvolvimento, pois inibe transformações 

sociais e encobre processos de controle e manutenção do status quo. 

Se o Estado deveria, por razão de ser, ter como objetivo a promoção do bem-comum e 

a criação de espaços democráticos, o desenvolvimento precisaria ser pensado pelas 

organizações públicas a partir de uma visualização dos fins substantivos que se deseja 

alcançar. Porém, como é observado no estado do Rio de Janeiro, o poder público constrói suas 

ações organizacionais a partir de uma lógica instrumental, voltada para resultados. 

A centralidade das organizações públicas no campo da cultura evidencia ainda a 

dificuldade crescente na delimitação de fronteiras entre as lógicas pública e a privada. Além 

disso, as práticas organizacionais implementadas na área cultural não parecem caminhar, pelo 

menos no estado do Rio de Janeiro, para a construção de espaços democrático e de concreta 

participação social. Isso porque a construção de programas voltados para finalidades 

empresariais vem crescendo e a concentração de meio técnicos se mantém no plano estadual. 

Conforme as análises apresentadas ao longo do trabalho verifica-se o campo 

organizacional da cultura passa por um processo de transição entre a lógica burocrática, e a 

lógica gerencial. Esse processo, extremamente contraditório, resulta em uma situação em que 

o discurso do poder público é sustentado por aspectos substantivos, como o bem-comum e a 

emancipação dos indivíduos; se dá em meio à construção de um modelo sistêmico-

funcionalista para estruturar o campo da cultura; baseado em organizações 

predominantemente burocráticas, sustentadas por um princípio orientador racional-legal, com 

inúmeras disfunções; e, com práticas de gestão que passam a ser orientadas pela  

racionalidade instrumental, com o foco na maximização de resultados. 

A elaboração dos Planos estadual e municipais de cultura  no Rio de Janeiro mesmo 

sendo inicialmente sustentada pela construção de espaços para a participação e articulação da 

sociedade civil, encontra-se  estagnada. Assim, a participação ativa  e, por vezes militante, da 

sociedade civil parece já estar sendo controlada pelos trâmites burocráticos do poder público. 

Nesse ponto questiona-se até que ponto as mudanças ocorridas no campo são sólidas o 

suficiente para a construção de uma nova trajetória para a área cultural. É possível que após 

esse processo, o campo da cultura tenha apenas mudado para continuar da mesma forma, com 

recursos concentrados na capital do Rio de Janeiro e não sendo prioridade para o estado. 

Evidentemente que o potencial da área da cultura e de suas organizações de 

transformar a relação dos indivíduos com o território parece ser muito mais uma possibilidade 

ou um elemento discursivo para legitimar práticas de gestão pública do que a realidade. A 

estruturação inicial de práticas de democratização da cultura que aconteceu no campo abriu 
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espaços para a consolidação de novas formas de organizar, principalmente com os Pontos de 

Cultura. Porém em virtude de que tais organizações dependem do Estado para sobreviver e, 

dessa forma, precisam se submeter a editais de financiamento, seu caráter substantivo acaba 

se perdendo em lógicas predominantemente instrumentais propostas por diretrizes 

orientadoras que exigem processos cada vez mais gerenciais e estruturas cada vez mais 

burocratizadas. 

Contraditoriamente, embora a área cultural pressuponha o predomínio da 

racionalidade substantiva, no campo da cultura no estado do Rio de Janeiro, a possibilidade 

dos indivíduos alienados, que se encontram excluídos, privados de meios de decisão passem a 

determinar o curso dos acontecimentos é pequena. O crescimento no campo de práticas 

organizacionais voltadas à economia da cultura  - em detrimento de ações voltadas para a 

construção de espaços de participação social, e a construção de modelos sistêmicos de 

estruturação do campo das organizações culturais, reafirmam uma forma de organizar 

instrumental que, de certa forma, aprisiona os indivíduos. 

A dimensão cultural, que deveria prevalecer sobre todas as demais para a construção 

de uma política de desenvolvimento voltada a enriquecer, substantivamente, a vida dos 

indivíduos, é apenas mais um elementos legitimador das práticas públicas de gestão. Dessa 

forma, o modo atual de organizar restringe a produção da consciência e a ação social não 

conformes à racionalidade dominante. 

Mesmo sendo a dimensão cultural aqui compreendida como o fundamental para o 

desenvolvimento, em função da sua lógica substantiva, ao se tomar por base o exemplo do 

estado do Rio de Janeiro o que se verifica é, além da incompatibilidade entre o que vem se 

discutindo no plano teórico e o que vem sendo aplicado no plano prático das organizações, é 

que há uma predominância da dimensão econômica nas ações organizacionais voltadas para a 

promoção do desenvolvimento por meio da cultura.  

Essa predominância que caracteriza a mediação das organizações no contexto 

brasileiro na atualidade aprofunda os problemas sociais, que maximiza a relação custo-

benefício e a busca pela eficiência em detrimento da melhoria das condições de vida da 

população. Mesmo com a possibilidade de compreender essas contradições, há uma grande 

dificuldade em confrontar as organizações com tais incoerências. Essa dificuldade está 

centrada na legitimidade que o discurso sistêmico de desenvolvimento procura dá ao mascarar 

o predomínio de sua dimensão econômica, agravada pela também sistêmica forma de 

conduzir a estruturação e gestão das organizações. Essa lógica sistêmica está intimamente 

ligada com a racionalidade instrumental no momento em que dá toda a sustentação teórica de 
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sua manutenção nas ações organizacionais e permite a reprodução de um discurso, falso, 

porém convincente de é possível trabalhar em conjunto e de forma equilibrada com todas as 

dimensões que, nesse discurso, influenciariam a promoção do desenvolvimento. 

Mesmo diante de tais constatações é necessário lembrar que cabe às organizações a 

mediação entre o plano teórico e o plano das ações. A articulação dos conceitos de cultura e 

de desenvolvimento ocorre a partir do contexto da administração. Tal fato, logicamente, 

ocasiona um aprofundamento do problema do predomínio de uma racionalidade instrumental 

e da lógica econômica na concretização da relação entre os dois conceitos. É justamente essa 

articulação entre os conceitos de cultura e desenvolvimento que parece ganhar força nos 

últimos anos na área cultural. Forma-se então um discurso forte, porém de difícil 

operacionalização em um campo que carece de delimitações e é marcado por fortes 

contradições, especialmente na relação entre Estado, mercado e sociedade civil. 

A intenção final aqui é então inferir que é possível uma nova apropriação da relação 

entre cultura e desenvolvimento pelas organizações, que parte de uma perspectiva não-

sistêmica para que possa ter efeitos concretos na melhoria de condições de vida da sociedade. 

Para isso, é necessário que as discussões teóricas incorporem o rompimento com essa 

orientação sistêmica nas discussões sobre cultura e desenvolvimento  e que passem a verificar 

com mais profundidade a forma como as organizações estão incorporando seus debates. Além 

disso, é fundamental que novas estruturas e modos de gestão pública sejam pensados, de 

forma a recuperar principalmente o componente político da gestão e o objetivo de bem-

comum do Estado. Sem isso, os efeitos da relação entre cultura e desenvolvimento para a 

transformação da sociedade são apenas falaciosos. 

E, por fim, numa tentativa de apresentar possibilidades de pesquisas futuras e, ao 

mesmo tempo resgatar a crítica e a utopia, de certa forma cerceadas ou limitadas pelo tom 

estruturalista deste trabalho, caberia o resgate às questões apresentadas no primeiro parágrafo 

da introdução. Oras, se ao longo desse estudo buscou-se mostrar como as coisas são, não seria 

papel de uma pesquisa, minimamente engajada, inferir como elas poderiam ser? Ao tomar-se 

por base o pressuposto de que a cultura é a base para o desenvolvimento, caberia então 

responder essas questões. 

Afinal, de  qual perspectiva de cultura está se partindo? Parte-se no Rio de Janeiro de 

uma perspectiva predominantemente econômica instrumental de cultura. Porém, a 

potencialidade transformadora e emancipadora da cultura para a vida dos indivíduos poderia 

sair do plano discursivo e ser utilizada como foco nas construções das políticas culturais. 
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Com qual visão de desenvolvimento se quer trabalhar? Parte-se no Rio de Janeiro de 

uma concepção de desenvolvimento socioeconômico, pautado no desenvolvimento industrial 

e na acomodação de demandas sociais. Porém, caberia pensar trabalhar o desenvolvimento a 

partir da melhoria das condições de vida dos indivíduos, com a construção de políticas 

estruturadas e de longo prazo, que reconheçam a importância do território, da cultura local e 

do indivíduo como agente social. 

Como cultura e desenvolvimento se relacionam? No Rio de Janeiro, utiliza-se a 

relação entre cultura e desenvolvimento como instrumento legitimador de práticas de gestão, 

cada vez mais voltadas a ideia de cultura como economia do entretenimento ou elementos 

civilizador  de regiões marginalizadas  Porém, caberia entender a cultura como fundamento 

para o desenvolvimento, a partir de sua potencialidade para a emancipação dos indivíduos, 

construindo políticas públicas que priorizem a área cultura com recursos e que estejam 

voltadas para todo o estado. 

Como trabalhar com os demais fatores que interferem ou influenciam o 

desenvolvimento? No Rio de Janeiro, os demais fatores que influenciam o desenvolvimento 

são também parcialmente desenvolvidos. Faltam práticas consolidadas de gestão pública para 

o interior do estado e, mais do que isso, faltam políticas públicas de Estado. 

Como operacionalizar essa afirmação de modo a ter efeitos concretos para a 

sociedade? Falta antes de mais nada a operacionalização do discurso entre cultura e 

desenvolvimento. Acredita-se que práticas voltadas à promoção do empreendedorismo 

cultural ou da economia da cultura tragam efeitos concretos para a sociedade. A questão é 

para qual sociedade? É preciso partir de políticas que entendam o estado além do centro e 

zona sul do município do Rio de Janeiro, que reconheçam a importância de serem pensadas as 

especificidades do território e que, por fim, sejam construídas não para o a população e sim 

com a população. 

É o reconhecimento e a necessidade de explorar tais contradições que constituem uma 

interessante e engajada agenda de pesquisas futuras. Para isso, faz-se necessário àqueles que 

ainda arriscam resistir, o uso de perspectivas teóricas e metodológicas que ousem desafiar a 

―jaula de ferro‖ da administração e as estruturas de reprodução de desigualdades e alienação 

perpetualizadas pelas organizações. 
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APÊNDICE 1 - Roteiros de entrevista 
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 Visão sobre o papel do Estado na área da cultura 

 Visão sobre a participação da sociedade na área da cultura 

 Visão sobre o papel da Iniciativa Privada na área da cultura 

 Visão sobre a questão das Organizações Sociais 

 Visão do entrevistado sobre a relação entre cultura e desenvolvimento 

 

 Roteiro de entrevista simplificado 

 Experiência do entrevistado na área cultural 

 Atuação/atividades que desenvolve na organização 

 Objetivos da organização 

 Principais projetos e ações que a organização desenvolve 

 Visão sobre a importância da cultura no Estado do RJ 
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APÊNDICE 2 – Classificação dos municípios  por  Número de Habitantes para a construção da Matriz   

 

 
 

 

Município Nº de habitantes Município Nº de habitantes Município Nº de habitantes

Aperibé 2 - 5001 até 10000 Armação dos Búzios 4 - 20001 até 50000 Angra dos Reis 6 - 100001 até 500000

Comendador Levy Gasparian 2 - 5001 até 10000 Arraial do Cabo 4 - 20001 até 50000 Araruama 6 - 100001 até 500000

Laje do Muriaé 2 - 5001 até 10000 Bom Jardim 4 - 20001 até 50000 Barra do Piraí 6 - 100001 até 500000

Macuco 2 - 5001 até 10000 Bom Jesus do Itabapoana 4 - 20001 até 50000 Barra Mansa 6 - 100001 até 500000

Rio das Flores 2 - 5001 até 10000 Cantagalo 4 - 20001 até 50000 Cabo Frio 6 - 100001 até 500000

São José de Ubá 2 - 5001 até 10000 Casimiro de Abreu 4 - 20001 até 50000 Campos dos Goytacazes 6 - 100001 até 500000

São Sebastião do Alto 2 - 5001 até 10000 Conceição de Macabu 4 - 20001 até 50000 Itaboraí 6 - 100001 até 500000

Trajano de Morais 2 - 5001 até 10000 Guapimirim 4 - 20001 até 50000 Itaguaí 6 - 100001 até 500000

Varre-Sai 2 - 5001 até 10000 Iguaba Grande 4 - 20001 até 50000 Japeri 6 - 100001 até 500000

Areal 3 - 10001 até 20000 Itaocara 4 - 20001 até 50000 Macaé 6 - 100001 até 500000

Cambuci 3 - 10001 até 20000 Itatiaia 4 - 20001 até 50000 Magé 6 - 100001 até 500000

Carapebus 3 - 10001 até 20000 Mangaratiba 4 - 20001 até 50000 Maricá 6 - 100001 até 500000

Cardoso Moreira 3 - 10001 até 20000 Miguel Pereira 4 - 20001 até 50000 Mesquita 6 - 100001 até 500000

Carmo 3 - 10001 até 20000 Miracema 4 - 20001 até 50000 Nilópolis 6 - 100001 até 500000

Cordeiro 3 - 10001 até 20000 Paracambi 4 - 20001 até 50000 Niterói 6 - 100001 até 500000

Duas Barras 3 - 10001 até 20000 Paraíba do Sul 4 - 20001 até 50000 Nova Friburgo 6 - 100001 até 500000

Engenheiro Paulo de Frontin 3 - 10001 até 20000 Parati 4 - 20001 até 50000 Petrópolis 6 - 100001 até 500000

Italva 3 - 10001 até 20000 Paty do Alferes 4 - 20001 até 50000 Queimados 6 - 100001 até 500000

Mendes 3 - 10001 até 20000 Pinheiral 4 - 20001 até 50000 Resende 6 - 100001 até 500000

Natividade 3 - 10001 até 20000 Piraí 4 - 20001 até 50000 São João de Meriti 6 - 100001 até 500000

Porciúncula 3 - 10001 até 20000 Santo Antônio de Pádua 4 - 20001 até 50000 Teresópolis 6 - 100001 até 500000

Porto Real 3 - 10001 até 20000 São Francisco de Itabapoana 4 - 20001 até 50000 Volta Redonda 6 - 100001 até 500000

Quatis 3 - 10001 até 20000 São Fidélis 4 - 20001 até 50000 Belford Roxo 7 - Maior que 500000

Quissamã 3 - 10001 até 20000 São João da Barra 4 - 20001 até 50000 Duque de Caxias 7 - Maior que 500000

Rio Claro 3 - 10001 até 20000 São José do Vale do Rio Preto 4 - 20001 até 50000 Nova Iguaçu 7 - Maior que 500000

Santa Maria Madalena 3 - 10001 até 20000 Silva Jardim 4 - 20001 até 50000 Rio de Janeiro 7 - Maior que 500000

Sapucaia 3 - 10001 até 20000 Tanguá 4 - 20001 até 50000 São Gonçalo 7 - Maior que 500000

Sumidouro 3 - 10001 até 20000 Vassouras 4 - 20001 até 50000

Cachoeiras de Macacu 5 - 50001 até 100000

Itaperuna 5 - 50001 até 100000

Rio Bonito 5 - 50001 até 100000

Rio das Ostras 5 - 50001 até 100000

São Pedro da Aldeia 5 - 50001 até 100000

Saquarema 5 - 50001 até 100000

Seropédica 5 - 50001 até 100000

Três Rios 5 - 50001 até 100000

Valença 5 - 50001 até 100000

GRUPO  1 - Municípios com baixo nº de habitantes GRUPO  2 - Municípios com médio nº de habitantes GRUPO  3 - Municípios com alto nº de habitantes
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APÊNDICE 3 – Classificação dos municípios  por  Representatividade Regional para a construção da Matriz   

 

Município Ó rgão responsável pela cultura Município Ó rgão responsável pela cultura Município Ó rgão responsável pela cultura
Barra do Piraí Setor subordinado a outra secretaria Aperibé Secretaria em conjunto com outra política Angra dos Reis Órgão da administração indireta
Bom Jesus do Itabapoana Setor subordinado a outra secretaria Araruama Secretaria em conjunto com outra política Barra Mansa Órgão da administração indireta
Guapimirim Setor subordinado a outra secretaria Areal Secretaria em conjunto com outra política Cabo Frio Secretaria exclusiva
Natividade Setor subordinado a outra secretaria Armação dos Búzios Secretaria em conjunto com outra política Campos dos Goytacazes Órgão da administração indireta
Sapucaia Setor subordinado diretamente à chefia do executivo Arraial do Cabo Secretaria em conjunto com outra política Carapebus Secretaria exclusiva
Trajano de Morais Setor subordinado a outra secretaria Belford Roxo Secretaria em conjunto com outra política Casimiro de Abreu Órgão da administração indireta

Bom Jardim Secretaria em conjunto com outra política Cordeiro Secretaria exclusiva
Cachoeiras de Macacu Secretaria em conjunto com outra política Engenheiro Paulo de Frontin Secretaria exclusiva
Cambuci Secretaria em conjunto com outra política Italva Secretaria exclusiva
Cantagalo Secretaria em conjunto com outra política Itaperuna Secretaria exclusiva
Cardoso Moreira Secretaria em conjunto com outra política Macaé Secretaria exclusiva
Carmo Secretaria em conjunto com outra política Macuco Secretaria exclusiva
Comendador Levy Gasparian Secretaria em conjunto com outra política Mangaratiba Órgão da administração indireta
Conceição de Macabu Secretaria em conjunto com outra política Maricá Secretaria exclusiva
Duas Barras Secretaria em conjunto com outra política Niterói Secretaria exclusiva
Duque de Caxias Secretaria em conjunto com outra política Nova Friburgo Secretaria exclusiva
Iguaba Grande Secretaria em conjunto com outra política Paraíba do Sul Órgão da administração indireta
Itaboraí Secretaria em conjunto com outra política Petrópolis Órgão da administração indireta
Itaguaí Secretaria em conjunto com outra política Piraí Secretaria exclusiva
Itaocara Secretaria em conjunto com outra política Porciúncula Secretaria exclusiva
Itatiaia Secretaria em conjunto com outra política Queimados Secretaria exclusiva
Japeri Secretaria em conjunto com outra política Quissamã Órgão da administração indireta
Laje do Muriaé Secretaria em conjunto com outra política Resende Órgão da administração indireta
Magé Secretaria em conjunto com outra política Rio das Ostras Órgão da administração indireta
Mendes Secretaria em conjunto com outra política Rio de Janeiro Secretaria exclusiva
Mesquita Secretaria em conjunto com outra política São Pedro da Aldeia Secretaria exclusiva
Miguel Pereira Secretaria em conjunto com outra política Teresópolis Secretaria exclusiva
Miracema Secretaria em conjunto com outra política Volta Redonda Secretaria exclusiva
Nilópolis Secretaria em conjunto com outra política
Nova Iguaçu Secretaria em conjunto com outra política
Paracambi Secretaria em conjunto com outra política
Parati Secretaria em conjunto com outra política
Paty do Alferes Secretaria em conjunto com outra política
Pinheiral Secretaria em conjunto com outra política
Porto Real Secretaria em conjunto com outra política
Quatis Secretaria em conjunto com outra política
Rio Bonito Secretaria em conjunto com outra política
Rio Claro Secretaria em conjunto com outra política
Rio das Flores Secretaria em conjunto com outra política
Santa Maria Madalena Secretaria em conjunto com outra política
Santo Antônio de Pádua Secretaria em conjunto com outra política
São Fidélis Secretaria em conjunto com outra política
São Francisco de Itabapoana Secretaria em conjunto com outra política
São Gonçalo Secretaria em conjunto com outra política
São João da Barra Secretaria em conjunto com outra política
São João de Meriti Secretaria em conjunto com outra política
São José de Ubá Secretaria em conjunto com outra política
São José do Vale do Rio Preto Secretaria em conjunto com outra política
São Sebastião do Alto Secretaria em conjunto com outra política
Saquarema Secretaria em conjunto com outra política
Seropédica Secretaria em conjunto com outra política
Silva Jardim Secretaria em conjunto com outra política
Sumidouro Secretaria em conjunto com outra política
Tanguá Secretaria em conjunto com outra política
Três Rios Secretaria em conjunto com outra política
Valença Secretaria em conjunto com outra política
Varre-Sai Secretaria em conjunto com outra política
Vassouras Secretaria em conjunto com outra política

GRUPO  1 - Municípios com baixa representatividade do poder público local GRUPO  2 - Municípios com média representatividade do poder público local GRUPO  3 - Municípios com alta representatividade do poder público local
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APÊNDICE 4 – Classificação dos municípios  por  Representatividade Local para a construção da Matriz   

 
 

 

Município Delegado eleito na Conferência Município Delegado eleito na Conferência Município Delegado eleito na Conferência
Areal Não Angra dos Reis Suplente Aperibé Sim
Barra do Piraí Não Araruama Suplente Arraial do Cabo Sim
Cambuci Não Armação dos Búzios Suplente Belford Roxo Sim
Campos dos Goytacazes Não Barra Mansa Suplente Bom Jesus do Itabapoana Sim
Cantagalo Não Bom Jardim Suplente Cabo Frio Sim
Cardoso Moreira Não Carapebus Suplente Cachoeiras de Macacu Sim
Carmo Não Itaperuna Suplente Casimiro de Abreu Sim
Comendador Levy Gasparian Não Macuco Suplente Duque de Caxias Sim
Conceição de Macabu Não Miracema Suplente Itaboraí Sim
Cordeiro Não Natividade Suplente Italva Sim
Duas Barras Não Piraí Suplente Japeri Sim
Engenheiro Paulo de Frontin Não Quatis Suplente Macaé Sim
Guapimirim Não Quissamã Suplente Maricá Sim
Iguaba Grande Não Rio Bonito Suplente Mesquita Sim
Itaguaí Não Santo Antônio de Pádua Suplente Nilópolis Sim
Itaocara Não São José de Ubá Suplente Nova Friburgo Sim
Itatiaia Não São José do Vale do Rio Preto Suplente Nova Iguaçu Sim
Laje do Muriaé Não Saquarema Suplente Parati Sim
Magé Não Vassouras Suplente Petrópolis Sim
Mangaratiba Não Porciúncula Sim
Mendes Não Queimados Sim
Miguel Pereira Não Resende Sim
Niterói Não Rio de Janeiro Sim
Paracambi Não São Fidélis Sim
Paraíba do Sul Não São Gonçalo Sim
Paty do Alferes Não São João de Meriti Sim
Pinheiral Não Sapucaia Sim
Porto Real Não Teresópolis Sim
Rio Claro Não Três Rios Sim
Rio das Flores Não Valença Sim
Rio das Ostras Não Varre-Sai Sim
Santa Maria Madalena Não Volta Redonda Sim
São Francisco de Itabapoana Não
São João da Barra Não
São Pedro da Aldeia Não
São Sebastião do Alto Não
Seropédica Não
Silva Jardim Não
Sumidouro Não
Tanguá Não
Trajano de Morais Não

GRUPO 1 - Municípios com baixa representatividade regional GRUPO 2 - Municípios com média representatividade regional GRUPO 3 - Municípios com alta representatividade regional
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APÊNDICE 5 – Quadro dos documentos coletados 

Data do 

Documento 

Tipo de Documento Fonte do Documento  Temática tratada no documento 

27/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Aperibé 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

23 e 24/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Angra dos Reis 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

23 e 24/09/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Areal 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

20 e 21/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Armação de Buzios 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

26 e 27/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Arraial do Cabo 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

17/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Barra Mansa 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

15 e 16/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Belford Roxo 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

29/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Bom Jesus do Itabaporana 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

27/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Bom Jardim 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

27 e 28/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Cabo Frio 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

22 e 23/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Cachoeiras de Macabu 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

30/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Cantagalo 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

08/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Carapebus 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

05 e 06/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Cardoso Moreira 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

09/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Casimiro de Abreu 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

19 e 20/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Cordeiro 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

21/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Duas Barras 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

25,26,27/09/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Duque de Caxias 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

1º, 02/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Italva  

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 
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29/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Itatiaia 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

30/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Japeri 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

28,29/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Macaé 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

08/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Macuco 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

16, 17/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Mangaratiba 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

11/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Maricá 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

29/09/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Mesquita 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

26,27/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Miracema 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

14 e 15/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Nilópolis 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

27/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Natividade 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

26 e 27/09/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Nova Friburgo 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

23 e 24/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Nova Iguaçu 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

21, 22 e 23/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Paraty 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

24/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Pinheiral 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

28/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado 

pelo Município de Piraí 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

27/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Porciúncula 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

16 e 17/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Quatis 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

23 e 24/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Queimados 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

20/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Quissamã 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

17 e 18/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Resende 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

28 e 29/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Rio Bonito 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 
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22/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Rio Claro 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

1º e 2/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Rio das Flores 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

24 e 25/10 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Rio de Janeiro 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

07/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Santa Maria Madalena 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

27/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Santo Antônio de Pádua 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

05 e 06/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de São Fidelis 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

25/09/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de São Francisco de Itabapoana 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

29, 30 e 31/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de São Gonçalo 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

20/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de São João de Meriti 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

18/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de São José do Vale do Rio Preto 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

28 e 29/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Sapucaia 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

22 e 23/09/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Teresópolis 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

29 e 39/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Três Rios 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

28 e 29/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Sapucaia 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

30/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Valença 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

27/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Varre e Sai 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

12 e 13/09/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Vassouras 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

30 e 31/10/2009 Relatório Síntese da Conferência Municipal de Cultura elaborado pelo 

Município de Volta Redonda 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Resultado da Conferência Municipal de 

Cultura 

2010 Relatório de Atividades do PADEC – Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento das Atividades Culturais do Estado do Rio de 

Janeiro 

Site da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de 

Janeiro 

Relatório da 1ª fase das atividades do 

PADEC 

08/2010 

 

Notas para um diagnóstico preliminar: A Cultura na Região Norte Site da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de 

Janeiro 

Relatório diagnóstico das regiões 

distribuído na Conferência da Região 
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07/2010 

 

Notas para um diagnóstico preliminar: A Cultura na Região Serrana Site da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de 

Janeiro 

Relatório diagnóstico das regiões 

distribuído na Conferência da Região 

05/2010 

 

Notas para um diagnóstico preliminar: A Cultura na Região das 

Baixadas Litorâneas 

Site da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de 

Janeiro 

Relatório diagnóstico das regiões 

distribuído na Conferência da Região 

04/2010 

 

Notas para um diagnóstico preliminar: A Cultura na Região da Costa 

Verde 

Site da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de 

Janeiro 

Relatório diagnóstico das regiões 

distribuído na Conferência da Região 

09/2010 

 

Notas para um diagnóstico preliminar: A Cultura na Região Noroeste Site da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de 

Janeiro 

Relatório diagnóstico das regiões 

distribuído na Conferência da Região 

08/2010 

 

Notas para um diagnóstico preliminar: A Cultura na Região 

Metropolitana 

Site da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de 

Janeiro 

Relatório diagnóstico das regiões 

distribuído na Conferência da Região 

06/2010 

 

Notas para um diagnóstico preliminar: A Cultura na Região Centro-

Sul 

Site da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de 

Janeiro 

Relatório diagnóstico das regiões 

distribuído na Conferência da Região 

05/2010 

 

Notas para um diagnóstico preliminar: A Cultura na Região Médio-

Paraíba 

Site da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de 

Janeiro 

Relatório diagnóstico das regiões 

distribuído na Conferência da Região 

11/12/2009 Ata da 17ª Audiência Pública da Comissão de Cultura da Alerj 

realizada em 11/12/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 
Propriedade intelectual e cultural 

 

20/08/2009 Ata da  Audiência Pública  da Comissão de Cultura da Alerj  realizada 

em 20/08/2009 

 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

A Situação da Cultura na Baixada 

Fluminense 

12/11/2009 Ata da  Audiência Pública  da Comissão de Cultura da Alerj  realizada 

em 12/11/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

05/11/2009 Ata da  7ª Reunião Extraordinária da Comissão de Cultura da Alerj 

realizada em 05/11/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

Política Tributária e Cultura‖, ―Política 

Intelectual e Cultura‖, ―Política de 

Arranjos Produtivos (APL) Locais de 

Entretenimento‖, ―Implantação da Lei nº 

3.440/2000‖, ―Gargalos e Oportunidades 

da Economia do Som‖, ―Gargalos e 

Oportunidades da Economia do 

Audiovisual‖, ―Gargalos e Oportunidades 

da Economia do Texto‖. 

28/10/2009 Ata da  6ª Reunião Extraordinária da Comissão de Cultura da Alerj 

realizada em 28/10/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

17/09/2009 Ata da 10ª Audiência Pública da Comissão de Cultura da Alerj 

realizada em 17/09/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

09/09/2009 Ata da  5ª Reunião Ordinária da Comissão de Cultura da Alerj 

realizada em 09/09/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

25/08/2009 Ata da 10ª Audiência Pública da Comissão de Cultura  conjunta com a 

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj 

realizada em 25/08/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

20/08/2009 Ata da 8ª Audiência Pública  da Comissão de Cultura da Alerj 

realizada em 20/08/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 
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12/08/2009 Ata da  4ª Reunião Ordinária da Comissão de Cultura da Alerj 

realizada em 12/08/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

24/06/2009 Ata da 7ª Audiência Pública  da Comissão de Cultura da Alerj  

realizada em 24/06/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

22/06/2009 Ata da 6ª Audiência Pública  da Comissão de Cultura da Alerj  

realizada em 22/06/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

10/06/2009 Ata da 3ª Reunião Ordinária  da Comissão de Cultura da Alerj  

realizada em 10/06/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

28/05/2009 Ata da  5ª Reunião Extraordinária da Comissão de Cultura da Alerj 

realizada em 28/05/2009 

 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

Reunião com a Secretária de Estado de 

Cultura, Sra. Adriana Rattes, para tratar do 

Projeto de Lei nº 1975 

20/05/2009 Ata da 4ª Reunião Extraordinária    da Comissão de Cultura da Alerj  

realizada em 20/05/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

18/05/2009 Ata da 5ª Audiência Pública da Comissão de Cultura da Alerj 

realizada em 18/05/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

29/04/2009 Ata da 3ª Reunião Extraordinária    da Comissão de Cultura da Alerj  

realizada em 29/04/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

29/04/2009 Ata da 4ª Audiência Pública da Comissão de Cultura da Alerj  

realizada em 29/04/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

15/04/2009 Ata da 2ª Reunião Extraordinária    da Comissão de Cultura da Alerj  

realizada em 15/04/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

01/04/2009 Ata da 3ª Audiência Pública da Comissão de Cultura da Alerj  

realizada em 01/04/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

31/03/2009 Ata da 1ª Reunião Extraordinária    da Comissão de Cultura da Alerj  

realizada em 31/03/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

18/03/2009 Ata da 2ª Reunião Ordinária    da Comissão de Cultura da Alerj  

realizada em 18/03/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

16/03/2009 Ata da 2ª Audiência Pública da Comissão de Cultura da Alerj  

realizada em 16/03/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

10/03/2009 Ata da 1ª Audiência Pública da Comissão de Cultura da Alerj  

realizada em 10/03/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

04/03/2009 Ata da 1ª Reunião Ordinária    da Comissão de Cultura da Alerj  

realizada em 04/03/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

18/02/2009 Ata da Reunião de Instalação da Comissão de Cultura da Alerj  

realizada em 18/02/2009 

Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Taquigrafia e Debates 

- 

07/12/2008 Questionário preenchido pelo Município de Angra dos Reis referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

24/08/2009 

 

Questionário preenchido pelo Município de Areal referente à pesquisa 

Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

09/09/2009 

 

Questionário preenchido pelo Município de Armaçãode Búzios 

referente à pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios 

fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 
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25/08/2009 

 

Questionário preenchido pelo Município de Arraial do Cabo referente 

à pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

24/08/2009 

 

Questionário preenchido pelo Município de Belford Roxo referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

08/09/2009 

 

Questionário preenchido pelo Município de Cabo Frio referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

01/09/2009 

 

Questionário preenchido pelo Município Cantagalo referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

22/09/2009 

 

Questionário preenchido pelo Município de Carapebus referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

7/02/2009 

 

Questionário preenchido pelo Município de Casimiro de Abreu 

referente à pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios 

fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

08/2009 

 

Questionário preenchido pelo Município de Cordeiro referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

29/01/2009 Questionário preenchido pelo Município de Araruama referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

14/06/2009 Questionário preenchido pelo Município de Duque de Caxias referente 

à pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

22/09/2009 Questionário preenchido pelo Município de Itaguaí referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

27/03/2009 Questionário preenchido pelo Município de Italva referente à pesquisa 

Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

31/08/2009 Questionário preenchido pelo Município de Macaé referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

05/12/2008 Questionário preenchido pelo Município de Macuco referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

11/09/2009 Questionário preenchido pelo Município de Mendes referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

18/03/2009 Questionário preenchido pelo Município de Nilópolis referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

24/08/2009 Questionário preenchido pelo Município de Paraíba do Sul referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

24/08/2009 Questionário preenchido pelo Município de Paraty referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

25/08/2009 Questionário preenchido pelo Município de Petrópolis referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

09/09/2009 Questionário preenchido pelo Município de Pinheiral referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

26/08/2009 Questionário preenchido pelo Município de Piraí referente à pesquisa 

Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 
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18/09/2009 Questionário preenchido pelo Município de Porciúncula referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

25/08/2009 Questionário preenchido pelo Município de Quatis referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

11/09/2009 Questionário preenchido pelo Município de Quissamã referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

04/09/4009 Questionário preenchido pelo Município de Resende referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

09/10/2009 Questionário preenchido pelo Município de Rio das Ostras referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

25/06/2010 Questionário preenchido pelo Município de Santa Maria Madalena 

referente à pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios 

fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

17/02/2009 Questionário preenchido pelo Município de Santo Antônio de Pádua 

referente à pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios 

fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

25/08/2009 Questionário preenchido pelo Município de São Fidelis referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

24/08/2010 Questionário preenchido pelo Município de São João de Meriti 

referente à pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios 

fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

24/08/2009 Questionário preenchido pelo Município de São Pedro da Aldeia 

referente à pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios 

fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

25/08/2009 Questionário preenchido pelo Município de Sapucaia referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

15/09/2009 Questionário preenchido pelo Município de Seropédica referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

24/08/2009 Questionário preenchido pelo Município de Valença referente à 

pesquisa Perfil do segmento cultural dos municípios fluminenses 

Arquivos internos da Representação do RJ/ES do 

Ministério da Cultura 

Perfil do segmento cultural público 

municipal 

Diversos Leis Orgânicas dos 92 municípios do estado Rio de Janeir TCE-RJ Políticas Públicas dos municípios 
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APÊNDICE 6- Quadro das entrevistas realizadas 

Nº Data Organização Função na Organização Local de Realização da Entrevista Duração  

1 29/09/2010 Secretaria Estadual de Cultura Secretária Estadual de Cultura Parque Lage – Rio de Janeiro 73 minutos 

2 16/09/2010 Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro Secretária Municipal de Cultura  Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro 87 minutos 

3 27/01/2010 Secretaria Municipal de Cultura de Campos dos 

Goytacazes 

Secretário Municipal de Cultura  Fundação Teatro Municipal Trianon 29 minutos 

4 03/02/2010 Secretaria Municipal de Cultura de Nilópolis Secretário Municipal de Cultura  Secretaria Municipal de Cultura de Nilópolis 69 minutos 

5 10/12/2009 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer de São 

João de Meriti 

Secretário Muncipal de Cultura, 

Esporte e Lazer 

Secretaria Muncipal de Cultura Esporte e Lazer de São 

João de Meriti 

33 minutos 

6 26/02/20/10 Secretaria Municipal de Cultura de Cabo Frio Representante Secretaria Municipal de Cultura de Cabo Frio 60 minutos 

7 20/02/2010 Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Búzios Secretário Municipal de Turismo 

e Cultura 

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 24 minutos 

8 26/01/2010 Secretaria Municipal de Cultura de Niterói Secretário Municipal de Cultura Fundação de Arte de Niterói 75 minutos 

9 30/11/2009 Secretaria Municipal de Cultura de Nova Iguaçu SubSecretário Municipal de 

Cultura  

Secretaria Municipal de Cultura de Nova Iguaçu 46 minutos 

10 05/03/2010 Secretaria Municipal de Cultura de Macuco Secretária Municipal de Cultura  Secretaria Municipal de Cultura de Macuco 40 minutos 

11 10/02/2010 Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e 

Tecnologia de Arraial do Cabo 

Representante Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e 

Tecnologia de Arraial do Cabo 

33 minutos 

12 05/03/2010 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura de 

Santa Maria Madalena 

Representante Casa da Cultura de Santa Maria Madalena 23 minutos 

13 2009 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de 

Caxias 

Assessor da Secretária Municipal Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de 

Caxias 

93 minutos 

14 25/01/2010 Secretaria de Cultura de Maricá Secretário de Cultura   Secretaria de Cultura de Maricá 44 minutos 

15 22/01/2010 Secretaria de Cultura de Volta Redonda Secretário de Cultura   Secretaria de Cultura de Volta Redonda 55 minutos 

16 04/02/2010 Secretaria  Paulo de Frontin Representante Secretaria  Paulo de Frontin 32 minutos  

17 04/02/2010 Secretaria de Mendes Representante Secretaria de Mendes 32 minutos 

18 02/12/2009 Fundação de Cultura dePetrópolis Representante Fundação de Cultura dePetrópolis 32 minutos 

19 02/12/2009 Secretaria de Teresópolis  Representante Secretaria de Teresópolis  29 minutos 

20 03/2009 Viva Rio Representante? Viva Rio – Rio de Janeiro 47 minutos 

21 16/09/2010 Com Causa Coordenador Com Causa – Nova Iguaçu 91 minutos 

22 30/09/2010 Representação RJ/ES MINC Representante Representação RJ/ES MINC - Rio de Janeiro 102 minutos 

23 14/09/2010 Comcultura Representante UERJ 64 minutos 

24 04/10/2010 Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do RJ Assessor Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do RJ 67 minutos 

25 ?/2009 Conselho Municipal de Cultura de Nova Iguaçu Delegado Casa de Cultura  de Nova Iguaçu 14 minutos 

26 ?/2009 Instituto Cultural Cidade Viva Representante Instituto Cultural Cidade Viva – Rio de Janeiro 32 minutos 

27 04/03/2010 Antiga Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro Ex-funcionário FGV no Rio de Janeiro 50 minutos 

28 05/10/2010 Enraizados 2 Representantes Sede Enraizados Nova Iguaçu 120 minutos 

29 06/12/2010 Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro Representante da coordenação 

do Sistema Estadual de Cultura 

Sede da SEC-RJ 35 minutos 
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APÊNDICE 7 – Quadro dos eventos observados 

Data Local Nome do Evento Organização Promotora do Evento Temática do Evento 

14/11/2009 Queimados I Conferência Regional de Cultura 

da Baixada Fluminense 

Secretaria Estadual de Cultura e Fórum de Gestores 

da Baixada Fluminense  

Preparatória para o Plano Estadual de Cultura 

14/12/2009 a 

15/12/2009 

Rio de Janeiro 

- RJ 

Audiência Pública de Educação e Cultura  Assembléia Legislativa do Estado do Rio de 

Janeiro   

Cultura, Diversidade, Cidadania e 

Desenvolvimento 

14/12/2009 a 

15/12/2009 

Rio de Janeiro 

- RJ 

II Conferência Estadual de Cultura do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro Cultura, Diversidade, Cidadania e 

Desenvolvimento 

11/03/2010 a 

14/03/2010 

Brasília - DF II Conferência Nacional de Cultura Ministério da Cultura Cultura, Diversidade, Cidadania e 

Desenvolvimento 

08/2010 

 

Quissamã Conferência Regional de Cultura da Região Norte Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro  Preparação para o Plano Estadual de Cultura do 

RJ 

07/2010 

 

Nova Friburgo Conferência Regional de Cultura da Região Serrana Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro  Preparação para o Plano Estadual de Cultura do 

RJ 

05/2010 

 

Saquarema Conferência Regional de Cultura da Região das 

Baixadas Litorâneas 

Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro  Preparação para o Plano Estadual de Cultura do 

RJ 

04/2010 

 

Angra dos 

Reis 

Conferência Regional de Cultura da Região da Costa 

Verde 

Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro  Preparação para o Plano Estadual de Cultura do 

RJ 

09/2010 

 

Miracema Conferência Regional de Cultura da Região Noroeste Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro  Preparação para o Plano Estadual de Cultura do 

RJ 

08/2010 

 

Nova Iguaçu - 

RJ 

Conferência Regional de Cultura da Região 

Metropolitana 

Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro  Preparação para o Plano Estadual de Cultura do 

RJ 

06/2010 

 

Miguel Pereira Conferência Regional de Cultura da Região Centro-

Sul 

Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro  Preparação para o Plano Estadual de Cultura do 

RJ 

05/2010 

 

Piraí Conferência Regional de Cultura da Região Médio-

Paraíba 

Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro  Preparação para o Plano Estadual de Cultura do 

RJ 

22/07/2010  Aula do Curso de Especialização do Comcultura UERJ – Rio de Janeiro  

2009  Encontro Nacional de Sec e Dirigentes de Cultura 

das Capitais e Regiões Metropolitanas 

Memorial Getulio Vargas - RJ  

24, 25 e 

26/11/2010 

 Conferência de Desenvolvimento do IPEA Esplanada dos Ministérios - Brasília  

2009  Encontro Nacional de Sec e Dirigentes de Cultura 

das Capitais e Regiões Metropolitanas 

Memorial Getulio Vargas - RJ  
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APÊNDICE 8 – Quadro da legislação estadual de cultura coletada   

Tipo de Documento Temática 

 tratada no documento 

Fonte do Documento 

LEI 1.954/92  Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para realização de projetos culturais e dá outras providências.  Site da Secretaria de estado do RJ 

LEI 3.555/01  Modifica a Lei 1.954/92 que trata do incentivo à cultura e dá outras providências. Site da Secretaria de estado do RJ 

DECRETO28.444/01 Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para projetos culturais a que se refere à Lei nº. 1.954/92 Site da Secretaria de estado do RJ 

DECRETO 42.144/09  Dá nova redação aos Arts. 6°, 7° e 8° do decreto N° 28.444/2001, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais 

para a realização de projetos culturais a que se refere a Lei N°1.954/92 

Site da Secretaria de estado do RJ 

DECRETO 42.292/10  Regulamenta a Lei nº 1.954, de 26 de janeiro de 1992, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para a 

realização de projetos culturais no Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

Site da Secretaria de estado do RJ 

RESOLUÇÃO Nº201  Restabelece o recebimento de projetos culturais cuja realização esteja prevista para o período compreendido entre 

janeiro e abril de 2009, e dá outras providências. 

Site da Secretaria de estado do RJ 

RESOLUÇÃO Nº206  Regulamenta os procedimentos para apresentação e análise das prestações de contas pertinentes a aplicação de recursos 

em projetos culturais a que se refere à Lei 1954/92. 

Site da Secretaria de estado do RJ 

RESOLUÇÃO Nº218 Prorroga o prazo de validade dos certificados de aprovação de projetos culturais emitidos nos anos de 2006, 2007 e 

2008, e dá outras providências. 

Site da Secretaria de estado do RJ 

RESOLUÇÃO Nº223 Restabelece o recebimento de projetos culturais cujo início esteja previsto para o período compreendido entre junho e 

dezembro de 2009, e dá outras providências. 

Site da Secretaria de estado do RJ 

RESOLUÇÃO Nº235  Prorroga os prazos estipulados no art. 1º e no § 1º do art. 12 da resolução SEC Nº 223, de 30/03/2009. Site da Secretaria de estado do RJ 

RESOLUÇÃO Nº236  Dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação no mercado financeiro, dos recursos públicos concedidos pela secretaria de 

estado de cultura a título de apoio financeiro e dos recursos captados por meio da lei de incentivo à cultura. 

Site da Secretaria de estado do RJ 

RESOLUÇÃO Nº241  Prorroga o prazo estipulado no § 1º, art. 12 da resolução SEC Nº 223, de 30/03/2009. Site da Secretaria de estado do RJ 

RESOLUÇÃONº252  Dá Nova Redação ao Art. 1° da Resolução SEC N°241, de 16/07/2009. Site da Secretaria de estado do RJ 

RESOLUÇÃONº273  Prorroga até o dia 31 de dezembro de 2010 o prazo de validade dos certificados. Site da Secretaria de estado do RJ 

RESOLUÇÃO Nº274  Disciplina o procedimento de inscrição e análise de projetos culturais especiais Site da Secretaria de estado do RJ 

RESOLUÇÃO Nº306  Estabelece procedimentos em relação ao inciso III do Art. 7° do Decreto N° 42.292, de 11 de fevereiro de 2010. Site da Secretaria de estado do RJ 

RESOLUÇÃO Nº357  Estabelece como prazo de validade dos certificados de aprovação de projeto concedidos a projetos culturais inscritos e 

aprovados através das resoluções N° 201/2008 e 223/2009, o prazo previsto no Decreto N° 42.292, e dá outras 

providências. 

Site da Secretaria de estado do RJ 

RESOLUÇÃO Nº 374  Estabelece procedimentos em relação ao inciso III do Art. 7° do Decreto N° 42.292, de 11 de fevereiro de 2010 e 

revoga a resolução SEC N° 306, de 21 de junho de 2010. 

Site da Secretaria de estado do RJ 

 

 


