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Apresentação do objeto 

 A relação entre o Estado e a cultura é muito antiga, milenar mesmo. 

Entretanto o olhar do Estado sobre a cultura como uma área que deve ser tratada 

sob a ótica das políticas públicas é algo contemporâneo. As políticas culturais, 

dentro da esfera pública, devem obedecer à mesma lógica de elaboração que 

rege o conjunto das políticas públicas. 

 No Brasil, os estudos na área das políticas culturais são recentes, 

concentrados na última década. Foram produzidos de maneira dispersa, em 

diversas áreas do conhecimento (comunicação, sociologia, direito, economia, 

ciência política, história, entre outras) e ainda conta com um volume pequeno de 

publicações. Alguns poucos trabalhos pioneiros, como o Estado e cultura no 

Brasil, organizado por  Sérgio Miceli, datam da década de 1980. É interessante 

ressaltar que a obra tem origem em uma pesquisa encomendada pela Fundação 

Nacional de Arte - FUNARTE, apresentando como um de seus resultados a 

realização, em setembro de 1982, do seminário “Estado e Cultura no Brasil – 

Anos 70”, ocorrido em São Paulo. O evento foi promovido pelo Instituto de 

Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo (IDESP) em convênio 

com a FUNARTE. Mário Machado, ex-diretor da FUNARTE, em palestra 

proferida no seminário, afirmava que um dos seus objetivos, naquele momento, 

era o da “identificação de uma agenda para debates políticos e pesquisas 

acadêmicas sobre política cultural”. (MACHADO.1984. p.7) Entretanto, apesar 

dos esforços, não foi ainda naquele momento que os estudos sobre políticas 

culturais se multiplicaram.  

  A partir da segunda metade dos anos 1980, começaram a surgir cursos, 

de extensão, graduação e pós-graduação, em universidades públicas e privadas, 
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no campo da gestão e da produção cultural - áreas nas quais a disciplina 

“políticas culturais” integra os currículos básicos. Nos anos 2000, mais 

especificamente, o país viu crescer o processo de institucionalização no campo 

da cultura nos níveis estadual e municipal. Ao integrar a pauta das políticas 

públicas, a cultura exige, por parte das administrações, uma maior qualificação, 

tanto dos quadros funcionais, quanto das ações elaboradas, buscando que estas 

últimas se transformem efetivamente em políticas, que não permaneçam como 

um aglomerado de projetos individuais ou de um conjunto de atos desconectados 

entre si. 

 Ao falar de políticas culturais, mesmo com todas as questões teóricas que 

possa suscitar o conceito de cultura, a maior parte dos estudiosos concorda que 

se trata de um conjunto de ações  elaboradas e implementadas de maneira 

articulada pelos poderes públicos, instituições civis, entidades privadas, grupos 

comunitários dentro do campo do desenvolvimento do simbólico, visando 

satisfazer as necessidades culturais do conjunto da população - podemos citar 

Teixeira Coelho, Garcia Canclini, Nivón Bolán, por exemplo.   O 

dimensionamento e a priorização de tais necessidades para elaboração de 

políticas é determinado por formas de governo mais, ou menos, democráticas. A 

compreensão contemporânea sobre o tema é a de que se trata de uma política 

pública que deve ser, necessariamente, elaborada a partir de uma pactuação 

entre os diversos agentes envolvidos pela mesma - artistas, gestores, 

produtores, cidadãos e consumidores. Entende-se que não é  um movimento de 

mão-única, através do qual o Estado determina o que vai ser colocado em ação, 

que práticas culturais deverão ser exercidas e consumidas pela população ou 

visando ao atendimento dos interesses exclusivos das classes artísticas. 

 As políticas culturais no Brasil somente se tornaram efetivamente objeto 

de estudos acadêmicos também a partir dos primeiros anos do século XXI. A 

proposta deste projeto é o de mapear, analisar e disponibilizar  estudos no 

campo das políticas culturais e da gestão da cultura, tanto no campo acadêmico, 
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quanto fora dele – muitas vezes a partir das demandas de estudo do próprio 

Estado.   

Como essa área está sendo configurada? Em que campos do 

conhecimento tal problemática vem sendo trabalhada? Em que regiões do país 

esses estudos mais se evidenciam? Como a produção de conhecimento da área 

vem sendo realizada? São algumas das questões impulsionadoras que deram 

origem ao projeto.  

A cultura é um tradicional objeto de trabalho acadêmico, em especial em 

estudos da antropologia, ou da sociologia, ou ainda formando outros subcampos 

de conhecimento como o da história cultural, da geografia cultural e da própria 

antropologia cultural, só para citar alguns exemplos. As linguagens artísticas têm 

seu campo disciplinar próprio há mais de um século. Algumas das mudanças de 

análise que ocorreram nas últimas décadas estão ligadas aos novos papéis 

atribuídos a cultura, mais especificamente, nas sociedades contemporâneas. 

Enfim, a questão central aqui proposta é a de reunir informações, documentos, 

artigos, etc, que permitam compor um primeiro quadro desse campo e que possa 

servir de base para estudos analíticos diversos sobre a problemática da cultura 

como uma área de políticas e de gestão pública. 

Historicamente, a relação entre a cultura e o Estado esteve assentada 

sobre a problemática da distinção, do agregado simbólico identificador de poder 

e riqueza, ou seja, tanto mais rico e poderoso era um Estado quanto mais ele 

podia sustentar seus artistas. O mesmo se passava com as classes dominantes. 

Tanto mais poderosos os senhores, os burgueses, os comerciantes ou os 

empresários quanto mais podiam manter a prática do mecenato e constituir suas 

coleções de arte e manter seus salões abertos. 

 Essa relação entre estado / sociedade/ cultura, ao longo dos séculos XIX 

e XX foi sendo transformada. Chegamos à segunda metade do século XX com 

a cultura passando a integrar o campo dos direitos fundamentais e, logo, o das 

obrigações do estado em relação ao conjunto dos cidadãos. Tal trajetória foi 
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cruzada pelos autoritarismos, assim como pelos nacionalismos e pela indústria 

cultural, até chegar, mais contemporaneamente – em especial no pós 2ª Guerra 

Mundial -  à questão da cidadania cultural dentro de um ambiente democrático 

que visa a garantir o direito à cultura. 

Voltamos então ao ponto inicial do projeto: como vem sendo construído o 

campo de estudos das relações entre estado, cultura e políticas públicas?  

Logo de início é importante demarcar o recorte do campo que vai ser 

trabalhado. Se é verdade que a produção de conhecimento extrapola os limites 

do campo acadêmico, também é verdade que é dentro da academia que há a 

possibilidade da dedicação de dois a quatro anos de estudo a um objeto 

específico, muitas vezes financiado através de bolsas de estudos, contando com 

ambientes e ferramentas próprias para tal trabalho. Esse é um investimento 

público na produção de conhecimento, cujos resultados formam a base de parte 

significativa das informações disponíveis sobre os mais diversos campos e que, 

em geral, possui um bom grau de autonomia em relação aos objetos estudados. 

Os resultados de tais investigações estão sistematizados em dissertações e 

teses e vêm sendo disponibilizas em bancos de dados acessíveis ao público em 

geral.  

Por outro lado a gestão pública, em especial, o Ministério da Cultura, na 

intenção de aprimorar os mecanismos de gestão da área, a partir dos anos 2000 

encomendou diversos estudos, ensaios, relatórios, análises, de especialistas 

diversos, que muitas vezes ficam inacessíveis ao público em geral. 

Logo, o presente projeto tem por desafio a construção de um Centro de  

Referência  e de Estudos em Políticas Culturais que possa reunir e disponibilizar, 

on-line, estudos acadêmicos e não acadêmicos, relatórios, reportagens, notícias 

em geral já realizados, assim como dar continuidade as atividades do setor e 

políticas culturais, propondo e incentivando a realização de novos estudos no 

campo das políticas culturais e da gestão pública de cultura, assim como realizar 

seminários e reuniões de trabalho em torno dos temas em questão.  



 

Projeto: Políticas Culturais e contemporaneidade: criação de um centro de referência e  de 
estudos em Política Culturais- Lia Calabre- FCRB – 2016-2020 

 
 

Objetivo Geral  

- Construir um Centro de Referência e de Estudos em Políticas Culturais, 

disponibilizando as informações através de um repositório próprio hospedado no 

portal da Fundação Casa de Rui Barbosa com o objetivo de ampliar o acesso 

aos diversos estudos existentes. 

Objetivos específicos 

- Mapear dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre Políticas 

Culturais e Gestão Cultural, reunindo tais informações através de uma indexação 

com foco específico no presente projeto. 

- Mapear artigos sobre o tema, indicando os links de hospedagem ou 

disponibilizando-os, quando assim for possível, no próprio centro. 

- Mapear e disponibilizar trabalhos de natureza variada (relatórios, estudos, etc) 

contratados pelo Ministério da Cultura e outros órgãos públicos. 

- Criar espaço para disponibilização de documentação e informação de natureza 

variada sobre políticas culturais federais, estaduais e municipais. 

- Promover a integração do Centro de Referência com outros centros de estudos 

e informação. 

- Reunir e disponibilizar estudos realizados pelo Setor de Estudos de Políticas 

Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa. 

- Ampliar e promover estudos em Políticas Culturais e Gestão Pública da Cultura.  

- Reunir os marcos legais no campo da cultura (com produção de um rol de 

legislações comentadas) 

 Justificativa 
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O Setor de Estudos de Políticas Culturais vem há mais de uma década 

realizando seminários, colóquios e debates no campo das políticas culturais e 

presenciando e contribuindo com o crescimento do campo. A dispersão e a 

fragmentação dos estudos de políticas culturais e de gestão cultural, tanto no 

que tange aos campos disciplinares, quanto ás instituições de ensino, ou ainda 

à distribuição geográfica, são elementos dificultadores da formação de um 

campo mais consistente de estudos.  

O Seminário anual, em suas sete últimas edições, vem publicando anais dos 

trabalhos apresentados, compondo uma amostra significativa, porém parcial, da 

riqueza da produção no campo. A falta de estrutura no que tange à 

disponibilização de informações e as constantes alterações nos blogs e sites das 

secretarias do Minc dificultam o acesso às informações encomendadas pelo 

Minc – que muitas vezes nem chega a ser disponibilizados. 

A criação de um Centro de Referência e de Estudos em Políticas Culturais, na 

Fundação Casa de Rui Barbosa, permitirá minorar tal lacuna. 

Desenvolvimento 

O Projeto tem uma previsão inicial de quatro anos de duração. Em um 

planejamento preliminar estão previstos subprojetos de Memória das Políticas 

Culturais; Marcos legais; Referências de documentação (documentos, livros, 

artigos, teses, dissertações, estudos, relatórios, etc.); com uma sala de leitura 

para o material disponibilizado diretamente no site.  

Em uma segunda etapa haverá a coleta de experiências bem-sucedidas, com 

seus respectivos materiais a serem disponibilizados.  

Cronograma Geral 

 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem 8.sem 

Estruturação da 

base de informação 

xxxx xxxx xxxx      
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Levantamentos 

preliminares a partir 

da produção da 

FCRB 

xxxx        

Entrada no ar das 

primeiras 

informações 

 xxxx       

Levantamento de 

teses e dissertações 

xxx xxx xxx xxx     

Levantamentos 

complementares de 

teses e dissertações 

      xxxx xxxx 

Levantamento do 

relatórios e estudos 

xxx xxx xxx xxxx     

Levantamento de 

artigos e outros 

materiais 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Entrada do material 

no ar 

 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Realização de 

encontros e 

seminários para 

avaliação do 

material 

 xx  xxx  xxx  xxx 

Avaliação geral        xxxx 

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO DO BOLSISTA 

 

 1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 

Trabalho de definição técnica e 

estruturação da base de informação 

xxxx xxxx xxxx  

Exercício de classificação preliminar a 

partir da produção da FCRB 

xxxx xxxx xxxx  

Entrada no ar das  informações          xx xxxxx xxxxx xxxx 
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Participação do levantamento de teses e 

dissertações 

 xxx xxx xxx 

Participação do levantamento do 

relatórios e estudos 

 xxx xxx xxxx 

Participação do levantamento de artigos 

e outros materiais 

xxx xxx xxx xxx 

Participação da organização e realização 

de encontros e seminários para 

avaliação do material 

 xx  xxx 
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