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Aos leitores
Esta edição da revista Observatório Itaú Cultural nos convida a pensar a
arte como objeto de política pública no campo da cultura. Habitualmente abordada e discutida pelo viés da criação ou da fruição, a arte é aqui
analisada enquanto atividade cultural que, tal qual outra, necessita de
condições favoráveis para desenvolver-se e consolidar-se como campo
estruturado e dinâmico. Acreditamos que essas condições só podem ser
plenamente alcançadas se forem fruto de uma política pública, se tiverem, portanto, permanência e continuidade.
Nesta edição da revista, trazemos alguns aspectos para discussão: as pesquisas e coletas de dados como instrumentos fundamentais para a construção
de conhecimento e reconhecimento do fazer político e social da arte; os embates próprios do campo da arte na disputa por espaço e visibilidade, já que
constituído por diferentes atores sociais com interesses específicos e, não
raro, conflituosos; as áreas artísticas com gargalos nos seus arranjos criativos,
que exigem condições específicas para sua plena realização.
Fabio Cypriano, em seu artigo “O Banco de Dados do Itaú Cultural:
Sobre o Passado e o Futuro”, põe em questão o papel de um banco
de dados que coleciona informações artísticas – no caso, o construído
e alimentado pelo Itaú Cultural ao longo de 25 anos –, sob o recorte
especial das artes plásticas, e as contribuições desse tipo de ferramenta
para entender as dinâmicas, as escolhas e as disputas existentes no setor,
abrindo possibilidade de análises diversas e proposições de políticas.
Ana Letícia Fialho e Ilana Seltzer Goldstein dissertam sobre o alcance
e a importância dessas pesquisas, tendo como foco a fundamental relevância da sistematização de dados. Apresentam a experiência francesa
que tem a pesquisa como aporte para a elaboração de políticas culturais, a experiência portuguesa e alguns estudos e pesquisas realizados
no Brasil.
No artigo “Arte, Cultura e seus Demônios”, Ana Angélica Albano explana
a relevância da arte na formação do sujeito. Exemplificando com alguns
casos em que isso ocorre, com ou sem mediação, a autora examina as dificuldades enfrentadas pelos projetos socioeducativos no campo da cultura.
Do campo geral para os específicos, os artigos sobre a música, o teatro e
o cinema trazem à tona a realidade da produção artística, tanto no âmbito global quanto no local. A significativa presença do incentivo privado,
Foto: André Seiti
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subsidiado pela esfera pública, na produção cultural brasileira apresenta
reflexos decisivos no desenvolvimento dessa mesma produção.
Marcia Tosta Dias toca num ponto fundamental para a produção musical
contemporânea: a implementação das tecnologias digitais desde a década de 1990 e suas inexoráveis consequências. Em seu artigo, a autora
se debruça sobre as questões referentes ao lugar do LP na produção de
música gravada e seu deslocamento a partir do advento das novas tecnologias digitais, atingindo, dessa maneira, toda a indústria fonográfica e,
consequentemente, a produção musical.
No artigo “Cinema para Quem Precisa”, Francisco Alembert apresenta
um panorama da produção cinematográfica nacional. Atentando para
aspectos da Lei do Audiovisual, presente no país desde 1995 e responsável, até hoje, por grande parte dos filmes realizados no Brasil, o autor
analisa as particularidades dessa realidade da produção dependente do
investimento privado, possibilitado pela renúncia fiscal.
Sérgio de Carvalho faz uma crítica contundente à produção brasileira teatral e suas especificidades a partir da análise de políticas públicas aplicadas no setor. Ao examinar o caráter do patrocinador e as peculiaridades
atuais dessa produção, o autor identifica os limites impostos pelo conflito
de diversos e latentes interesses que participam de seu processo.
Liliana Rolfsen Petrilli Segnini encerra esse número da revista Observatório Itaú Cultural com uma reflexão sobre o artista enquanto trabalhador. Sua abordagem é construída com base em pesquisa realizada com
artistas selecionados pelo programa Rumos ao longo de suas edições,
aproximando as narrativas particulares desses artistas às informações estatísticas produzidas pelo IBGE, MEC e Ministério do Trabalho.
Por fim, resta dizer que reunimos aqui pensamentos sobre as singularidades
de alguns “setores artísticos” a partir de pesquisas, informações e percepções de um grupo diverso de estudiosos. Somando-se a essas, muitas outras
análises podem e devem ser elaboradas com o intuito de ampliar o entendimento que temos dos processos artísticos no Brasil, o que nos permitirá,
acreditamos, pensar em políticas públicas mais específicas para as artes.
Boa leitura.
Eduardo Saron
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O Banco de Dados do Itaú
Cultural: sobre o passado
e o futuro
Fabio Cypriano
Mais que uma coisa do passado, antes dela, o arquivo deveria pôr em questão a chegada do futuro1.

1 Jacques Derrida, Mal de
Arquivo − uma Impressão
Freudiana, p. 48.

2 Ibid., p. 17.
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Em seu livro Mal de Arquivo – uma Impressão Freudiana, o filósofo Jacques Derrida (1930-2004) analisa detidamente uma das compulsões
contemporâneas, que é o processo de arquivamento, isto é, o recolhimento de dados em série para determinadas funções. Segundo ele, “todo
arquivo é [...] ao mesmo tempo instituidor e conservador. Revolucionário
e tradicional. [...] guarda, põe em reserva, economiza, mas de modo não
natural, isto é, fazendo a lei (nomos) ou fazendo respeitar a lei”2.

Derrida parte da prática do pai da psicanálise, Sigmund Freud, que, em
seu livro O Mal-Estar na Civilização (1929-1930), aparenta estar preocupado com os custos para a formação de seu próprio arquivo: “Não
estaria ele fazendo gastos inúteis? Não estaria mobilizando uma pesada
máquina de arquivo (tipografia, impressão, tinta, papel) para registrar
algo que, no fundo, não merece tanto? Seria aquilo que ele apronta para
entregar à impressão tão trivial que o encontramos em qualquer lugar?3”

3 Ibid., p. 18.
4 Em entrevista com o autor.

Daí decorre, segundo o filósofo, uma questão essencial, seja para o trabalho de Freud, seja para qualquer instituição ou pessoa, sobre a coleta
de dados: por que arquivar?
Há 25 anos, o Itaú Cultural (IC) reúne e arquiva informações de todas as
exposições realizadas por artistas brasileiros, seja no país, seja no exterior.
Inicialmente, em 1989, esse banco de dados estava disponível na própria
instituição, em estações denominadas “ilhas de informação”. É preciso
lembrar, aqui, que naquela época a internet apenas engatinhava, e seu
uso começou a se popularizar apenas alguns anos depois, por volta de
1995, quando os modems se tornaram acessíveis para uso particular.
Para o Itaú Cultural, a ampliação do acesso, de fato, ocorreu em 2001,
quando foi constituída a Enciclopédia de Artes Visuais, disponibilizada
na internet de forma livre e abastecida pelos bancos de dados então
existentes. Hoje, a instituição possui cinco enciclopédias (Arte e Tecnologia, Artes Visuais, Literatura Brasileira, Teatro e Super-8), sendo que só
a de artes visuais apresenta mais de 3 mil verbetes, divididos em seis
categorias: artistas; obras; marcos da arte brasileira; termos e conceitos;
instituições e museus; bases de eventos. É esta última categoria que deu
origem ao conjunto e que representa o maior arquivo de exposições de
arte brasileira, num total de 34.092 eventos (Tabela 1).
Tabela 1: Base de dados (em exposições)
Até 1987

De 1987 a 1997

De 1998 a 2012

Total

15.094

8.354

10.644

34.092

*Os dados foram retirados da base em setembro de 2012.

Esses eventos são coletados por pesquisadores da instituição, inicialmente internos, hoje terceirizados, que se baseiam apenas em fontes
primárias, como catálogos de exposições ou informações fornecidas por
museus e galerias que organizaram as mostras e são sempre conferidos,
segundo Selma Cristina da Silva, gerente do Centro de Documentação
e Referência do Itaú4.
Uma das estratégias para a criação das enciclopédias e os vocabulários
nelas estruturados foi observar como outras instituições tratavam essa
questão. De acordo com Tânia Francisco Rodrigues, do Núcleo de Enciclopédias do IC, foi “no contato com instituições estrangeiras, como
o Instituto J. Paul Getty, que se desenvolveu uma metodologia espe.9

5 No texto “Itaú Cultural:
pesquisa, produção e difusão de informações sobre
arte e cultura brasileiras”
publicado no I Seminário
Serviços de Informação em
Museus (Pinacoteca do Estado de São Paulo, 2010).

cial para estruturar diversos vocabulários, o Getty Vocabulary Program,
dentre eles: o Art & Architecture Thesaurus Browser (AAT), a Union
List of Artist Names (Ulan) e o Getty Thesaurus of Geographic Names
(TGN). Todas as experiências foram importantes para o conhecimento
das metodologias empregadas na construção de vocabulários, abordagens e das normas utilizadas. A partir daí, foi possível aproveitar alguns
recursos, absorver métodos e adotar normas, adequando-as à realidade
e ao escopo do Itaú Cultural”5.
Como fonte de informação para as enciclopédias, os bancos de dados
do IC têm um sentido preciso. Eles fornecem a base para que suas publicações virtuais, especialmente a de artes visuais, tornem-se uma das
principais referências da arte brasileira. Com informações precisas, a enciclopédia possui uma legitimidade muito maior que outras fontes de
informação, como a crescente e onipresente Wikipédia, que, por seu caráter livre, já que qualquer um pode alterar seus conteúdos, nem sempre
merece confiabilidade.
Ao mesmo tempo, a enciclopédia do IC tem caráter abrangente, que
não reúne apenas os nomes mais conhecidos, mas também é alimentada por outros projetos da instituição, como o Rumos, que apresenta,
a cada dois anos, novas gerações de artistas, que passam a integrar
seus verbetes.
Um perfil da primeira década do século XXI
No entanto, apesar de ter um objetivo claro, como meio para abastecer
a enciclopédia, o banco de dados também passou a ter função própria.
Em 2011, o IC começou a criar estatísticas com base nele. Com isso,
mais que um arquivo de consulta, a instituição passou a gerar possibilidades de leitura e análise do Sistema das Artes brasileiro. No caso, essas
primeiras estatísticas listaram os artistas (Tabela 2) e curadores (Tabela
3) que mais participaram de exposições, entre 2001 e 2010, a partir de
7.010 mostras (Tabela 4) compiladas nesse período. Com isso, o IC apresentou um retrato das mostras de artes visuais na primeira década do
século XXI.
Tabela 2: Artistas com maior número de exposições entre 2001 e
2010
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Posição

Artista

Quantidade

1

Hélio Oiticica

142

2

Cildo Meireles

134

3

Regina Silveira

133

4

Nelson Leirner

130

5

Antonio Dias

128

6

Waltercio Caldas

112

6 Ibid., p. 29.

7

Lygia Clark

111

8

Rosângela Rennó

109

9

Amilcar de Castro

107

10

Vik Muniz

101

Tabela 3: Curadores com maior número de exposições entre 20012010*
Posição

Curador

Quantidade

1

Fernando Cocchiarale (RJ)

36

2

Agnaldo Farias (SP)

33

3

Paulo Herkenhoff (RJ)

30

4

Tadeu Chiarelli (SP)

28

5

Diógenes Moura (SP)

22

6

Lauro Cavalcanti (RJ)

21

7

Carlos von Schmidt (SP)

21

8

Moacir dos Anjos (PE)

20

9

Ricardo Resende (SP)

20

10

Denise Mattar (RJ)

18

*1 – As itinerâncias podem promover uma variação na quantidade total. Nesta contagem
não foram consideradas as itinerâncias.
*2 – Os estados referem-se ao local de trabalho do curador.

Tabela 4: Número de exposições mapeadas (2001-2010)
Anos

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Exposição

730

777

920

758

650

759

595

600

529

693

7.011

Com as estatísticas, a instituição passou a criar possibilidades de análise
das exposições de artistas brasileiros conforme a maneira pela qual as
informações são armazenadas em seu banco de dados, seguindo algo
muito próximo ao que sugere Derrida: “A estrutura técnica do arquivo
arquivante determina também a estrutura do conteúdo arquivável em
seu próprio surgimento e em sua relação com o futuro. O arquivamento
tanto produz quanto registra o evento”, afirma o filósofo6.
Dessa forma, o banco de dados passa de mero registro de memória
para uma função mais ativa, que é, como no caso dessas estatísticas, um
balanço sobre a presença de artistas brasileiros e curadores no circuito
das artes. Trata-se, contudo, de um balanço genérico. As estatísticas, por
exemplo, não diferenciam que tipo de mostra se está comparando. No
caso de um curador, tanto faz se ele foi responsável por uma Bienal de
.11

7 Em reportagem a Folha
de S.Paulo, em 2 de junho
de 2010.

São Paulo, evento de imensa visibilidade, com quase dois anos de trabalhos e profunda influência no circuito das artes, ou se ele organizou uma
pequena mostra, em uma sala escondida de uma galeria qualquer, que
teve uma visitação mínima. O mesmo se pode afirmar para os artistas,
tanto faz se ele participou de uma mostra com mais de 1 milhão de visitantes em uma grande instituição ou se foi visto por apenas algumas
dezenas de pessoas numa galeria privada.
Sendo assim, a avaliação precisa ser relativizada, o que não desmerece
sua realização. É necessário, apenas, que tais parâmetros sejam percebidos e que se compreenda que a medição diz respeito à quantidade, e
não à qualidade.
Outro parâmetro discutível é a inclusão de feiras de arte como mostras.
Ora, feiras de arte são eventos meramente comerciais, de caráter transitório e sem curadoria, muito diferentes de mostras em galerias que, mesmo tendo como objeto final a venda, costumam ser exposições sobre a
poética de cada artista, questão que não faz parte de uma feira. Sendo
assim, talvez fosse necessário o uso de um ou mais filtros que dessem a
esse banco de dados elementos de análise mais complexos.
Mesmo assim, as estatísticas podem ser úteis para se observar o desenvolvimento da arte brasileira em certos períodos, como foi o caso
do levantamento feito na primeira década do século XXI. Quando do
lançamento desses dados, por exemplo, em artigo publicado na Folha
de S.Paulo, em 8 de fevereiro de 2011, convidei o curador Tadeu Chiarelli, um dos “dez mais”, a fazer uma análise das tabelas apresentadas
pelo IC. Entre suas conclusões, ele afirmou que o fato de Hélio Oiticica ser o artista com maior visibilidade na década passada significava
“um esforço coletivo para mostrar suas obras a partir do reconhecimento delas no exterior”. Já a sétima posição de Lygia Clark na lista
poderia refletir “as dificuldades em expor suas obras”, referindo-se ao
extremo controle da família em permitir a exibição de seus trabalhos,
como aconteceu na 29ª Bienal De São Paulo, em 2010. Selecionada
por Agnaldo Farias e Moacir dos Anjos, Lygia Clark acabou não sendo
incluída por conta dos altos custos impostos por seus herdeiros para a
obra Caminhando, uma simples bobina de papel que deveria ser manipulada pelo público com cola e tesoura. Entre as condições impostas
pela família, que inviabilizaram a presença de Clark na Bienal, o curador Moacir do Anjos elencou o controle sobre quem poderia escrever
sobre a artista, o pedido de três passagens aéreas e o pagamento dos
direitos das imagens dos catálogos7.
Finalmente, Chiarelli avaliou a presença dos demais artistas na lista dos
dez mais vistos como um contraponto às propostas de Oiticica e Clark:
“Ambos tinham uma visão romântica e libertária do artista, como se não
existisse o circuito da arte. Já nomes como Cildo Meireles, Nelson Leirner e Regina Silveira são mais irônicos e geram suas poéticas sem negar
as instituições”. Dessa maneira, o curador percebeu como as proposições radicais de Oiticica e Clark, que, a partir dos anos 1970, buscaram
fugir dos espaços tradicionais expositivos, acabaram contestadas pelas
gerações futuras. Trata-se, sem dúvida, de uma reflexão que merece ser
aprofundada e pode servir de parâmetro para novas gerações.
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As estatísticas ainda inspiraram o Itaú Cultural a desenvolver um
novo projeto, a exposição Caos e Efeito (23 de outubro a 23 de
dezembro de 2011), organizada por cinco dos dez curadores que
encabeçaram a lista dos mais visíveis da década: Fernando Cocchiarale, Paulo Herkenhoff, Moacir dos Anjos, Lauro Cavalcanti e Tadeu
Chiarelli. Inicialmente, a intenção da instituição era que tais curadores organizassem mostras que servissem como prospecção sobre os possíveis caminhos da arte brasileira na próxima década. No
fim, a mostra ganhou um recorte menos audacioso: “lançar um olhar
abrangente sobre a produção nacional no campo das artes visuais
e trazer à tona temas imersos nas questões – e inquietações – do
mundo atual”, de acordo com o site da instituição.

8 Ibid., p. 47-8.

Mesmo assim, percebe-se como o IC utilizou seu banco de dados não
apenas para servir de memória do passado, mas para ativar o futuro,
numa estratégia muito próxima ao que sugere Derrida: “A palavra e a
noção de arquivo parecem, numa primeira abordagem, apontar para o
passado, remeter aos índices da memória consignada, lembrar a fidelidade da tradição. Ora, se tentamos sublinhar esse passado desde as
primeiras palavras dessas questões é também para indicar outra problemática. Ao mesmo tempo, mais que uma coisa do passado, antes dela, o
arquivo deveria pôr em questão a chegada do futuro”8.
Caos e Efeito acabou se revelando uma das mostras importantes de
São Paulo, em 2011, especialmente no segmento desenvolvido por
Herkenhoff, Contra-Pensamento Selvagem, auxiliado pelos curadores
Cayo Honorato, Clarissa Diniz e Orlando Maneschy. Eles produziram
um recorte da arte brasileira com jovens artistas do Norte e Nordeste
do país, em uma montagem radical, que não deixava clara, na maioria
dos casos, a autoria das obras expostas, transformando a exposição
em uma única instalação. Obviamente, esse tipo de montagem também produziu controvérsia, mas, em um sistema de artes tão comportado, como é o caso do brasileiro, mostras que proponham recortes
diferenciados merecem atenção. No caso de Contra-Pensamento Selvagem, um de seus grandes méritos foi tornar a mostra uma experiência real, e não apenas a ilustração de uma tese. Seus visitantes viam-se
confrontados com o caos de sua organização, e tal proposta tornou
seu caráter visionário.
Os 25 anos do Itaú Cultural
Agora, por ocasião dos 25 anos do Itaú Cultural, a instituição divulga
uma nova lista de artistas e curadores (Tabelas 5 e 6), dando conta
desse período, com base em 18.998 exposições coletadas. Trata-se do
maior levantamento já realizado, que permite um novo balanço das
mostras no país, apesar dos limites já apontados anteriormente. Só
o fato de esse trabalho alcançar 25 anos é algo relevante, visto que,
especialmente em políticas públicas, continuidade não é uma prática
comum no país. Sendo assim, o IC, que tem parte de suas ações bancada pela Lei de Incentivo à Cultura, realiza um trabalho com forte
conotação pública, especialmente por ser um serviço de acesso livre,
por meio da internet.
.13

Enciclopédia Itaú Cultural de Artes Visuais. Versão 2001/Itaú Cultural

Desta vez, o IC preparou uma lista com 75 posições, que representam
os 118 artistas mais vistos nos últimos 25 anos, encabeçada pelo artista
Waltercio Caldas. A lista está subdividida em dois períodos (1987-1997) e
(1998-2012), o que permite ver como os artistas aumentaram ou reduziram
a quantidade de exposições em cada um deles. Dessa forma, por exemplo,
constata-se, de fato, como a análise de Tadeu Chiarelli está correta em
relação a Hélio Oiticica, já que no primeiro período contabilizado, no fim
dos anos 1980 e início dos 1990, quando de seu momento de consolidação
no exterior, ele esteve em apenas 66 exposições, enquanto no período
seguinte pulou para 175 mostras, mais que o dobro do período anterior.
Waltercio Caldas, que na lista anterior estava em sexto lugar, pulou,
agora, para o primeiro lugar, graças a certa igualdade na quantidade
de exposições nos dois períodos. Assim como Caldas, a maioria dos
artistas nas dez primeiras posições (Regina Silveira, Cildo Meireles,
Antonio Dias, Rosângela Rennó e Hélio Oiticica) está mais alinhada
à produção que pode ser considerada conceitual. Percebe-se nessa
constatação um amadurecimento do circuito, voltado para a produção contemporânea de risco, com trabalhos que não são exatamente os de mais fácil fruição.
Uma surpresa nas primeiras colocações é o fotógrafo Sebastião Salgado,
cujo trabalho, de fato, possui grande visibilidade, sendo considerado um
dos principais fotojornalistas no cenário internacional. Mas seu caráter
artístico é contestado por ele mesmo, que não considera suas imagens
um trabalho de arte, mas sim um registro documental. Como tais limites
são questões controversas no campo das artes, já que mesmo pessoas
que nunca quiseram participar do sistema acabam sendo incorporadas a
ele, a expressiva quantidade de exposições de Salgado detectadas pelo
IC apenas aponta o fato sem um julgamento.
Mas um fator, no caso de Salgado, não pode ser relevado: o forte apelo
popular de suas imagens com caráter social. De certa forma, levando-se
em conta os dez primeiros postos, Vik Muniz, em terceiro lugar, é parte do
mesmo fenômeno que alavancou Salgado. De fácil consumo, as obras de
Muniz, que se desdobram em capas de disco, aberturas de novelas e outros
produtos, também possuem forte aceitação no circuito da arte brasileira.
.14

Tabela 5: Artistas com maior número de exposições entre 1987 e 2012
Participantes

1987/1997

1998/2012

Total

1

Waltercio Caldas

135

179

314

2

Regina Silveira

111

189

300

3

Vik Muniz

138

158

296

4

Cildo Meireles

103

188

291

5

Antonio Dias

111

163

274

6

Iberê Camargo

135

128

263

6

Rosângela Rennó

103

160

263

7

Amilcar de Castro

106

144

250

8

Hélio Oiticica

66

175

241

8

Sebastião Salgado

104

137

241

9

Daniel Senise

98

141

239

10

Tomie Ohtake

117

117

234

11

Nelson Leirner

51

178

229

12

Mira Schendel

102

124

226

13

Tunga

91

130

221

14

Lygia Clark

66

152

218

15

Rubens Gerchman

99

118

217

16

Di Cavalcanti

72

144

216

17

Lasar Segall

82

131

213

18

Lygia Pape

72

138

210

19

Siron Franco

122

86

208

19

Ernesto Neto

73

135

208

20

Anna Bella Geiger

84

121

205

21

Alfredo Volpi

59

143

202

22

Carmela Gross

69

130

199

23

Mario Cravo Neto

83

112

195

23

Piza

99

96

195

24

Leda Catunda

77

113

190

25

Artur Barrio

56

126

182

25

Nuno Ramos

76

106

182

26

Beatriz Milhazes

75

105

180

27

Leonilson

88

90

178

28

Tarsila do Amaral

54

123

177

28

Candido Portinari

51

126

177

29

Carlos Vergara

70

106

176

30

Adriana Varejão

40

130

170

31

Antonio Henrique
Amaral

98

69

167

32

Anna Maria Maiolino

68

96

164

33

José Resende

67

95

162

34

Maria Bonomi

69

91

160

35

Cícero Dias

65

94

159
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35

Aldemir Martins

77

82

159

36

Rochelle Costi

48

110

158

37

Guignard

54

103

157

38

Geraldo de Barros

50

104

154

38

Arcangelo Ianelli

70

84

154

39

Claudio Tozzi

70

83

153

39

Jac Leirner

54

99

153

39

Sandra Cinto

35

118

153

40

Franz Weissmann

59

92

151

40

Miguel Rio Branco

26

125

151

41

Emmanuel Nassar

62

88

150

42

Albano Afonso

26

120

146

43

Ana Maria Tavares

45

96

141

44

Flávio de Carvalho

42

98

140

45

Manabu Mabe

75

64

139

45

Carlos Scliar

66

73

139

45

José Damasceno

36

103

139

46

Luiz Aquila

80

58

138

46

Marcos Chaves

21

117

138

47

João Câmara

78

57

135

47

Anita Malfatti

39

96

135

48

Evandro Carlos Jardim

84

49

133

48

Efrain Almeida

37

96

133

49

Oswaldo Goeldi

45

86

131

50

Marcelo Grassmann

69

61

130

51

Alex Flemming

48

81

129

51

Marcos Coelho
Benjamim

63

66

129

52

Antonio Manuel

43

85

128

52

Paulo Pasta

40

88

128

53

Iole de Freitas

51

76

127

54

José Roberto Aguilar

54

72

126

54

Luiz Zerbini

47

79

126

55

Ivan Serpa

43

80

123

55

Roberto Magalhães

72

51

123

55

Angelo Venosa

60

63

123

56

Amelia Toledo

64

58

122

56

Danúbio Gonçalves

87

35

122

56

Carlos Fajardo

53

69

122

57

Aluísio Carvão

54

67

121

58

Ivens Machado

48

72

120

59

Milton Dacosta

36

83

119

60

José Pancetti

35

82

117

60

Niura Bellavinha

49

68

117

61

Victor Brecheret

29

87

116

61

Vicente do Rego
Monteiro

47

69

116

62

Frans Krajcberg

62

53

115

63

Sérgio Camargo

45

69

114

63

Ricardo Basbaum

60

54

114

63

Luiz Braga

53

61

114

64

Renina Katz

60

53

113

65

Caetano de Almeida

43

69

112

65

Cristina Canale

44

68

112

66

Carlos Zilio

36

74

110

66

Wesley Duke Lee

52

58

110

66

Nelson Felix

43

67

110

66

Marco Paulo Rolla

48

62

110

67

Ismael Nery

30

79

109

68

Flavio-Shiró

44

64

108

68

Rubem Valentim

59

49

108

68

Lívio Abramo

49

59

108

69

Fayga Ostrower

59

48

107

69

Abraham Palatnik

32

75

107

69

Luiz Sacilotto

35

72

107

69

Iran do Espírito Santo

22

85

107

70

Dudi Maia Rosa

43

63

106

71

Vicente de Mello

27

78

105

72

Barrão

59

44

103

72

Edgard de Souza

32

71

103

73

Rubem Grilo

54

48

102

73

Ivald Granato

45

57

102

73

Paulo Whitaker

41

61

102

74

Emanoel Araujo

52

49

101

75

Luiz Paulo Baravelli

45

55

100

75

Nazareth Pacheco

25

75

100

75

Alex Cerveny

48

52

100

75

Lia Menna Barreto

48

52

100

75

Sérgio Romagnolo

37

63

100

Esforço institucional
A lista dos dez artistas mais vistos aponta, ainda, a presença de um único artista que pode ser considerado moderno, o pintor Iberê Camargo
(1914-1994), que apresentou uma trajetória regular nos dois períodos
selecionados pelo IC: 135 exposições no primeiro (1987-1997), em grande parte quando estava ainda vivo, e 128 exposições no segundo (19982012), ultrapassando outros ícones do modernismo brasileiro, como Tarsila do Amaral, na 28ª posição; ou Di Cavalcanti, na 16ª.
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Sem dúvida, tal visibilidade deve ser creditada à criação da Fundação
Iberê Camargo, em 1995, em Porto Alegre, para preservar sua obra, e
que, em 2008, inaugurou sua sede em um espaço museológico projetado pelo arquiteto português Álvaro Siza. A Fundação guarda em
torno de metade de toda a produção de Camargo, composta de cerca
de 7 mil obras. Essa iniciativa institucional de caráter privado representa, de fato, um esforço ímpar no país. Camargo, apesar de seu valor
crescente no mercado brasileiro, não é um artista com amplo reconhecimento internacional, como ocorre com Tarsila do Amaral, ou mesmo
com visibilidade crescente, como os artistas construtivos, caso de Alfredo
Volpi (1896-1988), na 21ª posição.
A criação da Fundação, no entanto, fez com que Camargo, diferentemente de outros artistas com problemas de disputa pelos herdeiros,
como Volpi, ou excesso de controle de suas obras, conquistasse um
espaço permanente e irradiador, que agrega a seus trabalhos novas
possibilidades de leitura, garantindo atualidade ao artista.
Casos semelhantes ao esforço institucional ainda podem ser vistos
em outras duas das dez primeiras posições, com os artistas Amílcar
de Castro (1920-2002), na sétima posição, e Tomie Ohtake (1913-),
na décima posição. Dois anos após sua morte, os herdeiros de Castro
criaram o instituto que leva seu nome, na cidade de Nova Lima, próxima a Belo Horizonte, onde o artista mantinha seu ateliê. Mesmo sem
a repercussão nacional e a presença da Fundação Iberê Camargo, o
instituto pode ser considerado importante para que Castro se mantenha com intensa visibilidade, caso das 144 mostras nas quais participou
entre 1998 e 2012.
Já Ohtake, artista com produção intensa desde a década de 1950,
ganhou um instituto que leva seu nome, em 2001, criado por seu
filho, o arquiteto Ricardo Ohtake, em São Paulo. Apesar de a instituição não exibir obras da artista de forma permanente, ela organiza
exposições regulares sobre suas obras, além de incentivar a criação
de outras mostras no país. Com isso, verifica-se, novamente, como
a criação de fundações e instituições para a preservação da memória são eficazes no sentido de manter a visibilidade de um artista.
Ohtake tem, ainda, outra semelhança em relação a Camargo, visto
que sua obra possui muito mais repercussão nacional do que internacional, ao contrário da artista Mira Schendel (1919-1988), com
duas posições abaixo de Ohtake, no 12º lugar.
Schendel, apesar de seu reconhecimento internacional crescente, tendo sido exibida na Documenta de Kassel, em 2007, e no Museu de
Arte Moderna de Nova York (MoMA), em 2009, não possui uma instituição dedicada à sua memória no país. O mesmo ocorre com Flávio
de Carvalho (1899-1973), artista cuja valorização tem sido crescente
no circuito nacional e internacional, mas a falta de uma instituição que
preserve sua memória deve ser uma das razões que o colocam apenas
na 44ª posição. Carvalho foi destaque na 29ª Bienal de São Paulo, em
2010, e um dos nomes-chave da exposição Desvios de la Deriva, no
Museu Reina Sofia, em Madri, no mesmo ano. Esse tipo de informação, afinal, torna-se essencial para o circuito brasileiro, que pode tomar
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medidas para que artistas como Schendel ou Carvalho se tornem objeto de cuidado especial.
Pode-se observar, ainda, se forem levados em conta os dez primeiros
postos, como a produção mais recente, de artistas como Vik Muniz
(terceira posição) e Rosângela Rennó (sexta), encontra-se com mais
visibilidade que a obra de artistas da chamada Geração 80, como Daniel Senise (nona). Outros artistas que ganharam destaque naquele
período se encontram bem abaixo, como Leda Catunda (24ª) e Nuno
Ramos (25ª), ambos atrás de Ernesto Neto (19ª), também com produção mais visível a partir dos anos 1990.
Assim, a lista dos artistas mais visíveis no circuito brasileiro nos últimos 25 anos é, sem dúvida, uma fonte fundamental de pesquisa
para se compreender os caminhos da arte no país e possibilidades
de prospecção com base nela. Com a aplicação de novos filtros,
seria ainda possível um aprofundamento maior para sua análise. Um
dos possíveis recortes seria diferenciar a presença de artistas em
mostras institucionais (museus, fundações, bienais) de mostras comerciais em galerias. Com isso, por exemplo, seria possível detectar
onde a penetração de cada artista é mais significativa e quem, de
fato, impulsiona sua visibilidade. Numa lista com 118 artistas em 75
posições, esse recorte permitiria, também, perceber, por exemplo,
se a presença de artistas contemporâneos, majoritária na contagem
geral, com cerca de 90 nomes, é tão representativa assim no circuito
institucional, ou se são as galerias que “forçam” a presença contemporânea de forma tão destacada.
Curadores
A lista de curadores com maior número de mostras é de análise mais
complexa. Por um lado, ela apresenta uma relação de poder, já que
se trata da percepção dos agentes que, de certa forma, determinam
o que sê vê no país, mas, ao mesmo tempo, é a lista que merece
maior relativização. Afinal, sem dúvida, o evento que mais dá legitimidade à produção artística nacional é a Bienal de São Paulo,
possivelmente seguida pela Bienal do Mercosul, em Porto Alegre,
criada em 1997.
Tabela 6: Curadores com maior número de exposições entre 1987
e 2012
Curador

Qtde. Eventos

1

Fernando Cocchiarale

68

2

Tadeu Chiarelli

53

3

Paulo Herkenhoff

50

4

Agnaldo Farias

49

5

Ricardo Resende

35

6

Ligia Canongia

32
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7

Luiz Camillo Osorio

31

8

Maria Alice Milliet

29

9

Carlos von Schmidt

26

9

Denise Mattar

26

9

Diógenes Moura

26

9

Emanoel Araújo

26

9

Moacir dos Anjos

26

10

Lauro Cavalcanti

25

11

Adriano Pedrosa

24

11

Chico Amaral

24

11

Frederico Morais

24

11

Helena Lopes

24

11

Marcus de Lontra Costa

24

11

Ralph Gehre

24

11

Susana Dobal

24

12

Ivo Mesquita

23

12

José Eduardo Garcia de Moraes

23

12

Sônia Salzstein

23

13

Daniela Bousso

21

14

Rubens Fernandes Júnior

20

15

Cauê Alves

19

15

Lisette Lagnado

19

15

Nadja Peregrino

19

Nesse sentido, as duas primeiras posições são de curadores que
nunca estiveram vinculados a esses eventos. O que, possivelmente, os coloca nesse patamar é o fato de terem dirigido instituições,
como Fernando Cocchiarale, que foi curador do Museu de Arte
Moderna do Rio de Janeiro, entre 2000 e 2008; e Tadeu Chiarelli,
que foi curador do Museu de Arte Moderna de São Paulo, entre
1996 e 2000, e, desde 2010, é diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP. Já os dois postos seguintes pertencem a curadores
que cuidaram da Bienal de São Paulo: Paulo Herkenhoff, em 1998; e
Agnaldo Farias, em 2010.
Ainda estão na lista, mas em sua maioria em posições abaixo dos
“dez mais”, curadores envolvidos em recentes edições da Bienal de
São Paulo: Moacir dos Anjos (29ª) e Carlos Von Schmidt (15ª e
20ª), ambos na nona posição; Adriano Pedrosa (24ª e 27ª), na 11ª
posição; Ivo Mesquita (28ª), na 12ª posição; e Lisette Lagnado (27ª),
na 15ª posição.
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O que se percebe na lista é uma tendência, de certa forma, já conhecida no país: o provincialismo do circuito, já que entre os 25 primeiros postos não há um curador estrangeiro sequer, caso que pode
ser percebido na própria Bienal de São Paulo. Criada em 1951, ela só
teria um curador que não é paulista (sic) em 1998, com Herkenhoff,
e um estrangeiro, o alemão Alfons Hug, em 2002. Foram necessários 50 anos para tal presença e, mesmo assim, tratou-se de uma
escolha conturbada, visto que Hug só alcançou tal posto após a renúncia de Ivo Mesquita, o curador selecionado, de fato, para a 25ª
Bienal, e que, por tal razão, nenhum outro curador brasileiro aceitou
substituí-lo. Hug, contudo, foi responsável, também, pela 26ª Bienal,
em 2004. Esse caso mostra como o circuito brasileiro se encontra
fechado à presença de estrangeiros, o que se reflete na lista de forma inequívoca.
Conclusão
Tanto a lista de artistas como a de curadores permitiriam, ainda, diversas
análises. No entanto, a questão essencial parece dada: o sentido de um
banco de dados está em torná-lo vivo, em fazer com que suas informações não se transformem apenas resquícios do passado, mas que possam evidenciar o futuro, ajudar a construí-lo sem o sentimento de que
está se começando sempre do nada.
Se, por um lado, o banco de dados do IC já possui uma função essencial,
como fornecedor de informações para a Enciclopédia de Artes Visuais, a
nova possibilidade de sua aplicação com o uso de estatísticas lhe concede ânimo renovador.
O balanço dos dados referentes aos últimos 25 anos, em resumo, são
diversificados:
•

•
•
•
•

a arte conceitual da produção de artistas como Waltercio Caldas,
Regina Silveira, Cildo Meireles e Antonio Dias alcança quatro das
cinco primeiras posições e apontam que a arte de risco foi a que
teve mais exposições nesse período;
mesmo assim, artistas com maior apelo popular, seja socialmente,
seja esteticamente, caso de Sebastião Salgado e Vik Muniz, também ganharam evidência;
a criação de instituições foi essencial para a preservação da memória e a visibilidade da obra de artistas como Iberê Camargo, Amilcar
de Castro e Tomie Ohtake;
a geração que começou a expor no início dos anos 1990 teve maior
presença que a chamada Geração 80;
o circuito, do ponto de vista da presença de curadores estrangeiros,
é provinciano.

Tais conclusões são tendências baseadas, especialmente, nas primeiras
posições da ampla lista divulgada com 118 artistas. Mas sua divulgação
ressalta como é possível olhar a arte brasileira em retrospectiva e, partindo daí, criar políticas para museus e outras instituições.
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Ao divulgar tais estatísticas, o IC exerce uma função pública, graças a
uma prática consolidada em 25 anos de trabalho. Sua manutenção revela-se, assim, essencial. Não apenas para a manutenção da Enciclopédia
de Artes Visuais, mas para a compreensão de um circuito que vive em
fase de expansão, com ampla penetração no exterior e fortalecimento
do circuito comercial, com duas feiras, uma no Rio de Janeiro e outra
em São Paulo.
É justamente como alternativa a essa efervescência do mercado que o
banco de dados do IC apresenta grande mérito. Afinal, em geral, são
os dados de leilões que apontam os artistas do momento, como os recordes recentes de Adriana Varejão ou Beatriz Milhazes. Com o uso
das estatísticas do banco de dados do instituto, outras possibilidades de
análise se descortinam.

Fabio Cypriano é professor da PUC/SP nos cursos de jornalismo e arte:
história, crítica e curadoria, além de crítico de arte da Folha de S.Paulo.
Colabora com revistas estrangeiras, como Frieze e Flash Art. Publicou,
entre outros, Pina Bausch (Cosac Naify, 2005).
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Conhecer para atuar:
A importância de estudos e
pesquisas na formulação
de políticas públicas para
a cultura
Ana Letícia Fialho e Ilana Seltzer Goldstein
Introdução
Em 2011, recebemos um convite para avaliar a área cultural de uma cidade no interior paulista. Especialistas de várias áreas tiveram o mesmo desafio, cada um incumbido de redigir um parecer sobre
sua área específica, com base em dados primários – estatísticas, relatórios da prefeitura, notícias na
imprensa etc. Ao contrário do que se observava nas áreas de saúde, educação e habitação, o volume
e o detalhamento das informações levantadas sobre o campo cultural eram pífios. Tivemos de iniciar
o parecer afirmando, justamente, que os silêncios e as lacunas são reveladores. E argumentando que
produzir e armazenar dados sobre determinado assunto significa ter interesse sobre ele e valorizá-lo.
Seja no caso da União, de um estado ou município, seja no caso de uma empresa ou organização
não governamental, o fato de não se mapear com cuidado uma esfera de atuação sugere o não
reconhecimento de sua importância.
Infelizmente, não se trata de um problema exclusivo daquele município paulista. No Brasil, isso ocorreu por muito tempo em relação à cultura. Até recentemente, ainda não possuíamos dados sobre
as práticas e preferências culturais dos brasileiros nem indicadores sobre seu consumo cultural. Os
primeiros estudos nesse sentido começaram a surgir entre nós no século XXI – apontando possibilidades e caminhos interessantes. No entanto, ainda são pouco divulgados e utilizados.
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Este artigo apresenta, de forma breve e panorâmica, exemplos de pesquisas e mapeamentos na área cultural. Traz alguns casos internacionais,
como os da França, de Portugal, da Holanda e do Canadá, e, paralelamente, menciona estudos nacionais, capitaneados tanto pela iniciativa
pública como pela iniciativa privada. Não seria possível, nas páginas que
se seguem, detalhar exaustivamente cada um desses exemplos. Nosso
objetivo é, antes, despertar a atenção para o papel de estudos e pesquisas, diagnósticos preliminares, avaliações de processos e de resultados
enquanto norteadores da formulação de políticas públicas e da atuação
dos gestores culturais.
França e Portugal: dois exemplos emblemáticos
Entre os modelos internacionais de aplicação de pesquisas para uma
maior compreensão e um melhor planejamento da área cultural, a França é, sem dúvida, a primeira referência. Isso se deve, em parte, a um conjunto de questões lançado pela sociologia da cultura, que diz respeito à
elucidação da lógica que rege o consumo e as práticas culturais. Uma
noção-chave, aqui, é a de “capital cultural”, proposta pelo sociólogo Pierre Bourdieu. Trata-se de uma riqueza simbólica desigualmente distribuída dentro de cada campo, que é acumulada e transmitida de geração
em geração. Não necessariamente o capital cultural está associado ao
capital econômico; mas, de qualquer maneira, o montante e a natureza
do capital cultural dos diferentes agentes têm relação direta com suas
preferências estéticas e aquisições culturais.
A publicação de L’Amour de l’Art, de Bourdieu em coautoria com Alain
Darbel, em 1969, viria confirmar que o “amor pela arte” é fruto de aprendizagem e socialização. Com base em centenas de entrevistas, essa pesquisa revelou, por exemplo, que a diferença na taxa de visitação anual
de museus entre um agricultor e um professor europeu era da ordem de
300 vezes. O que hoje parece evidente foi um passo decisivo na época:
denunciar a ideologia do “gosto natural”, do “bom ouvido” e assim por
diante. Anos mais tarde, em La Distinction (1979), Bourdieu argumentaria
que os atores sociais fazem um uso estratégico do gosto, manejando sua
destreza linguística e estética como maneira de se demarcar socialmente
de grupos com menor capital cultural e de obter prestígio. Nessa lógica, o
consumo cultural e o deleite estético são acionados como forma de distinção, ou seja, a familiaridade com bens simbólicos traz, consigo, associações como “nobreza de espírito” e “desinteresse material”. No polo oposto, a falta de familiaridade afasta as pessoas dos equipamentos culturais.
As análises de Pierre Bourdieu repercutiram muito além da universidade. As instituições culturais e os arte-educadores passaram a não mais
falar de um público no singular, abstrato, mas de públicos no plural, com
competências e repertórios diferenciados. Levaram os museus franceses,
inclusive, a repensar suas estratégias de comunicação, dando origem a
um dos principais instrumentos da política cultural francesa. Desde 1974,
o governo encomenda levantamentos estatísticos periódicos sobre a vida
cultural das regiões, para um relatório intitulado Les Pratiques Culturelles
des Français. São estimados, para cada faixa etária e categoria socioprofissional, o número médio de idas a museus, cinemas, teatros, o de visitas a
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monumentos históricos, a prática amadora de modalidades artísticas, entre outros indicadores. A partir daí, delineiam-se as estratégias e prioridades do Ministério da Cultura e da Comunicação para os anos seguintes.
O ministério conta, inclusive, com um departamento específico de estudos e pesquisas [Déparment des Études, de la Prospective et des Statistiques (Deps)1], que define as áreas prioritárias a ser estudadas. Além
das práticas culturais, relacionadas ao consumo em sua acepção mais
ampla, suas pesquisas contemplam diferentes dimensões e etapas do
processo cultural (criação, produção, financiamento, circulação, recepção, fruição/consumo), assim como seus diversos agentes, com especial
atenção aos profissionais das artes. Realizadas periodicamente, norteiam
políticas de fomento, mediação, distribuição e internacionalização da
produção (MOULINIER, 2010).
A complexidade e a abrangência da rede de pesquisas na área da cultura
na França demandariam outro (longo) artigo. Importa, aqui, apenas destacar a forma como levantamentos estatísticos aliados a pesquisas qualitativas estão na base da elaboração das políticas públicas francesas. As
políticas públicas, por sua vez, são alvo de pesquisas e análises críticas, num
ciclo virtuoso. Isso permitiu o surgimento de importantes contribuições teóricas, como a de Pierre Bourdieu, já referida, mas também as de Raymonde Moulin e Nathalie Heinich, para citar apenas mais duas referências
importantes da sociologia da arte. Raymonde Moulin (1992) mostrou, por
exemplo, que o sistema de arte tem uma série de códigos e modos de
funcionamento que, por não serem explícitos, são de difícil acesso a quem
não faz parte deles. E Nathalie Heinich (1998) apontou, com base na análise de casos empíricos, que a transgressão do artista e a rejeição do público
são elementos fundantes da arte contemporânea, destacando também o
papel das instâncias de legitimação na definição do que é ou não arte2.

1 Uma parte significativa
dos estudos produzidos por
esse departamento está
disponível no site: http://
www.culture.gouv.fr/deps.

2 Para um apanhado das
principais contribuições da
sociologia da arte e da cultura produzida na França, consultar PEQUIGNOT, 2005.

3 Descrição institucional
retirada do site: http://www.
oac.pt/menuobservatorio.
htm. Acesso em: 14 de maio
de 2012.

Como se vê, no caso francês a encomenda pública incentiva a pesquisa,
e esta, por sua vez, aponta direções para o desenvolvimento de políticas
públicas, além de avaliar criticamente seus resultados. A periodicidade
permite registrar transformações e refletir/agir visando ao médio e ao
longo prazos.
Em outra escala, vale destacar o trabalho realizado pelo Observatório de Actividades Culturais, de Portugal. Trata-se de uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1996 conjuntamente pelo
Ministério da Cultura, pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e pelo Instituto Nacional de Estatística. Em suas
próprias palavras, ocupa-se da produção e difusão de conhecimentos que possibilitem dar conta, de uma forma sistemática e regular, das transformações no domínio das atividades culturais, com
destaque para estudos de públicos, eventos culturais e respectivos
impactos, políticas culturais, agentes (artistas, utentes de equipamentos culturais etc.) e estudos de levantamento de instituições
culturais (bibliotecas, museus etc.)3.

Aliando demandas da esfera pública, pesquisa acadêmica e levantamentos estatísticos, o Observatório português já desenvolveu mais de
40 projetos, abrangendo desde a análise de políticas públicas e investi.25

4 Disponível em: http://
www.oac.pt/menuobservatorio.htm. Acesso em: 19 de
maio de 2012.
5 Em muitos aspectos, essa
pesquisa converge com
um estudo realizado pelas
autoras, Economias das Exposições de Arte Contemporânea, que abordaremos
mais adiante.

mentos na área cultural até a criação e a atualização de bases de dados
sobre equipamentos culturais, passando por pesquisas aprofundadas sobre temas específicos, tais como galerias de arte, mobilidade internacional de artistas e profissionais da cultura, gênero e mercado de trabalho
no campo da cultura, entre muitos outros.
O estudo Entidades Culturais e Artísticas em Portugal, por exemplo, é
bem mais do que um simples mapeamento de equipamentos culturais.
Aliando dados quantitativos e qualitativos, e analisando-os sob a perspectiva das ciências sociais, permite conhecer os diferentes perfis institucionais,
as estratégias organizacionais, as fontes de financiamento e a capacidade
associativa. Entre suas conclusões destacam-se “algumas das tendências
do setor cultural e artístico: formas flexíveis de trabalho, articulação intersetorial, políticas culturais visando à participação e ao acesso das populações aos bens e serviços culturais (papel educativo como uma das grandes preocupações das entidades), intermediação e internacionalização”4.
Recomenda ainda a ampliação de parcerias como possível estratégia de
dinamização e busca de sustentabilidade do setor cultural5.
O Observatório de Actividades Culturais possui várias linhas editoriais,
como a coleção OBS Pesquisas. Grande parte dos estudos está disponível on-line, alguns em diversas línguas, facilitando, assim, a difusão internacional do conteúdo produzido. O trabalho da organização contempla
não somente as demandas do Ministério da Cultura, mas também as da
União Europeia.
Tanto na França quanto em Portugal, observamos a profícua aliança
entre a esfera pública, a pesquisa acadêmica e o levantamento quantitativo, bem como o interesse por comparações e diálogos com outros
países. Por meio do sobrevoo desses dois casos, fica claro que o importante é a existência simultânea de iniciativas que contemplem ao menos
três níveis: a macroanálise, que informa os números da cultura; a análise
setorial, que descreve setores específicos; e as análises qualitativas, que
permitem compreender e interpretar a teia sociocultural nas quais as
práticas estão inseridas.
Alguns estudos e pesquisas no Brasil
Macroanálises quantitativas
Até o final da década de 1990, não havia, no Brasil, levantamentos amplos e sistemáticos sobre o segmento cultural. Foi no início dos anos
2000 que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Ministério da Cultura (MinC), o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) e a Fundação Casa de Rui Barbosa se uniram com o intuito
de produzir uma base de informações relacionadas ao setor cultural. A
proposta se concretizou em 2004, com a assinatura de uma parceria entre o IBGE e o MinC. Conforme explicou o Ministério da Cultura, por
ocasião da primeira publicação resultante dessa parceria, em 2007,
a partir das pesquisas regulares do IBGE, buscou-se mapear as
atividades culturais para, em seguida, organizar as informações es-
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tatísticas sobre a produção de bens e serviços culturais, sobre os
gastos do governo, a posse de alguns bens duráveis relacionados
com a cultura e o perfil socioeconômico da mão de obra ocupada
em atividades culturais. Para tanto, foram levados em consideração vários dados, tais como Pesquisa Anual de Comércio (PAC),
Estatísticas Econômicas das Administrações Públicas (APU), Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), Pesquisa de
Orçamentos Familiares (POF) e Cadastro Central de Empresas
(Cempre)6.

A solução encontrada, como se nota, foi extrair informações de pesquisas que originalmente tinham outras finalidades, o que, inevitavelmente,
suscitou alguns problemas, como a inexistência de categorias e indicadores desenhados exclusivamente para a análise cultural. De todo modo,
esse foi um passo importante. Uma das publicações do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2007, sinalizou, por exemplo, que na região Sudeste se concentravam 58,9% do consumo de cultura, à frente do
Sul (16,2%), do Nordeste (14,6%), do Centro-Oeste (6,2%) e do Norte
(4,1%); que nas regiões metropolitanas, que ocupam menos de 10% do
território, ocorriam dois terços dos gastos culturais; que o consumo total
de cultura no país, naquele momento, girava em torno de 2,4% do Produto Interno Bruto (ao passo que o PIB cultural anual no planeta estava
ao redor de 7%). Ademais, mostrou que o dispêndio com itens culturais
das camadas A e B da população brasileira era, então, duas vezes maior
que o das camadas C e D; que a despesa das famílias com cinema duplicava quando o chefe da casa tinha mais de 12 anos de estudo; que
46% das pessoas pertencentes às camadas A e B frequentavam o teatro,
ao passo que apenas 8% das camadas C e D afirmavam fazê-lo (SILVA,
ARAÚJO E SOUZA, 2007).
Também em 2007, a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ) encomendou à Ipsos Public Affairs uma pesquisa que levou à realização de mil entrevistas em 70 municípios de todo o
país. Chegou, por exemplo, a uma conclusão interessante acerca da falta
de interesse em iniciar novas práticas culturais:

6 MINC. Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2003-2005
[on-line]. Notícia de 19
nov. 2007.
Disponível
em:
http://www.cultura.
gov.br/site/2007/ 12/ 19/
sistema-de-informacoes-e-indicadores-culturais-2004-2005/. Acesso
em: 22 de abril de 2012.

7
FECOMÉRCIO/RJ.
Pesquisa Cultura no Brasil,
2008. Disponível em: www.
fecomercio-rj.org.br/publique/media/ Pesquisa%20
Cultura.pdf. Acesso em: 22
de abril de 2012.

8 MINISTÉRIO DA
CULTURA. Cultura em
números: anuário de estatísticas culturais. 2. ed.
Brasília: MinC, 2010.
Disponível em: http://
w w w.g o o g l e.c o m .b r/u r
l?sa=t&rct=j&q=&esrc=s
&source=web&cd=1&ve
d = 0 C D Q Q Fj A A & u r l =
h t t p % 3 A % 2 F % 2 F w w w.
marketingcultural.com.
br %2F115%2Fpdf%2Fcul
tura-em-numeros-2010.
p d f & e i = 7 x i U T 7 S _ Ao f-8ASj8PWhBA&usg=
AFQjCNF-f2qpAmUwTNGaOSKPRSgrnG8yuw. Acesso em: 22 de
abril de 2012.

mais da metade dos entrevistados (55%) não leu nenhum livro, não
foi ao teatro, não visitou nenhuma exposição de arte, nem assistiu a
um show de música ou dança nem foi ao cinema em 2007. O motivo: falta de hábito ou gosto. [...] O levantamento aponta para uma
inércia em relação à cultura, que passa pela questão intergeracional – em geral, os pais não têm o hábito de frequentar ”ambientes
culturais“, como museus, cinema ou teatro, e por isso não estimulam
os filhos7.

Dois anos depois, o MinC publicaria um anuário de estatísticas da área
cultural, baseado em dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic), de 2006. O documento Cultura em Números, lançado em
2009, revelou que, em 2005 e 2006, apenas 7% das cidades brasileiras
contavam com museus, e somente 1,5% tinha teatros ou salas de espetáculo; confirmou que o consumo cultural dos cidadãos crescia junto
com sua escolaridade e sua renda; e apontou níveis mais elevados de
consumo entre pessoas com idade de 40 a 60 anos8.
.27

9 BLOG ACESSO. João
Leiva: reflexões sobre os
hábitos culturais dos paulistas [on-line]. Disponível
em: http://www.blogacesso.
com.br/?p=3401. Acesso
em: 22 de abril de 2012.

10 A pesquisa está disponível em: http://novo.fundap.
sp.gov.br/arquivos/ PDF/
Livro_Economia_Criativa_
NOVO.pdf. Acesso em: 19
de maio de 2012.

11 Infelizmente, tal pesquisa,
que consistia em um projeto-piloto, ainda não teve os
desdobramentos e o aprofundamento previstos pelo
Ministério da Cultura antes
da mudança de gestão em
2011. Algumas informações
da pesquisa estão disponíveis em: http://www.forumpermanente.org/.rede/ee,
e dois artigos que abordam
parte dos resultados estão
no prelo.

12 Relatório da pesquisa
Retratos da Leitura no
Brasil – 2011 disponível
em:
http://www.prolivro.
org.br/ipl/publier4.0/texto.
asp?id=2834. Acesso em:
24 de abril de 2012.
13 Alguns relatórios da
Câmara Brasileira do Livro
encontram-se disponíveis
on-line:
http://www.publishnews.com.br/upload/
download/ PesquisaMercado_2009.pdf (2009) e
http://www. abdl.com.br/
UserFiles/ FIPE2008.pdf
(2008), mas a totalidade
dos estudos e das informações é de acesso restrito
aos associados da CBL.
14 Relatório da pesquisa
Economia e Cultura da
Moda no Brasil disponível
em: http://www.iniciativacultural.org.br/wp-content/
uploads/2011/01/Pesquisa-Economia-e-Cultura-da-Moda.pdf. Acesso em: 2
de maio de 2012.
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Um consórcio firmado entre a empresa J. Leiva Cultura e Esporte, a
Fundação Getulio Vargas (FGV) e o Datafolha, em 2010, permitiu uma
pesquisa com mais de 2 mil sujeitos de 82 cidades paulistas. Constatou,
por exemplo, que as escolas e as faculdades são as grandes responsáveis
por colocar as pessoas em contato com atividades culturais e que 84%
desses cidadãos, principalmente em cidades pequenas, gostariam de ter
mais espaços para a prática de tais atividades. Na ocasião, João Leiva
reiterou a importância desse tipo de empreitada: “Percebemos que existe uma carência de informação na área cultural que vai desde conhecer
o número exato das salas de teatro da cidade de São Paulo até quantas peças entram em cartaz semanalmente”. E deu alguns exemplos de
achados da pesquisa:
No caso do cinema, especificamente, é importante analisar quem é a
pessoa que não se interessa pela atividade. Pelo que vimos, trata-se
de uma pessoa com baixa escolaridade, que não teve oportunidade
ou acesso ao cinema [...] Constatamos que boa parte dos entrevistados consome cultura em casa, principalmente música e audiovisual,
em detrimento das atividades realizadas em espaços coletivos9.

Como se observa, a ênfase desses primeiros levantamentos recai sobre as
práticas e o consumo culturais dos brasileiros, trazendo informações quantitativas e descrevendo hábitos e atitudes, sem um viés analítico e contextual que permita a compreensão de suas determinantes socioculturais.
Algo similar ocorre com outros estudos descritivos e quantitativos,
como no caso de uma pesquisa bem recente feita pela prefeitura de São
Paulo e pela Fundação de Desenvolvimento Administrativo (Fundap),
intitulada Economia Criativa na Cidade de São Paulo: Diagnóstico e
Potencialidade10. Por meio de mapas e números, ela mostra o potencial
de geração de emprego e renda de vários setores criativos na capital
paulista, elencando fatores econômicos e tornando visível a distribuição
geográfica das atividades. Contudo, não analisa qualitativamente as relações sociais que permeiam cada setor nem levanta o perfil de seus
profissionais, tampouco analisa seus gargalos e como superá-los.
Isso se deve, provavelmente, ao fato de que, enquanto na França e em
Portugal, por exemplo, o viés dos estudos é predominantemente sociológico, no Brasil vários estudos vêm sendo pensados sob a ótica da
economia, com o intuito de revelar como a cultura pode ser um bom
negócio e alavancar o desenvolvimento das cidades. O ideal, em nossa opinião, é combinar diferentes vertentes de estudos e abordagens
disciplinares. Para a formulação de políticas públicas, é preciso aliar a dimensão econômica às demais dimensões da cultura: simbólica, estética,
ética, social e política.
Estudos setoriais
Paralelamente às macroanálises mencionadas no item anterior, observa-se,
nos últimos anos, o surgimento de estudos dedicados a segmentos criativos específicos. Vários deles foram fruto de parcerias entre a esfera
pública (no âmbito federal, estadual ou municipal) e instituições priva-

das, institutos de pesquisa ou entidades setoriais representativas. É o
caso de Economia das Exposições de Arte Contemporânea no Brasil,
estudo do qual as autoras deste artigo fizeram parte, entre 2010 e 2011.
Tratou-se de um convênio entre o Ministério da Cultura, a Fundação
Iberê Camargo e o Fórum Permanente com o objetivo de contribuir
para a elaboração de políticas públicas adequadas ao setor. Realizou-se,
primeiramente, um mapeamento das instituições que promovem ações
no campo da arte contemporânea, nas diferentes regiões do Brasil, para
depois, numa segunda etapa, proceder à coleta de dados – qualitativos
e quantitativos – referentes à elaboração e à execução de uma programação voltada para a arte contemporânea. O estudo revelou, entre outras coisas, a baixa frequência tanto de parcerias interinstitucionais como
de itinerância das exposições de arte contemporânea; a onipresença de
ações educativas nos espaços expositivos; a predominância da terceirização de recursos humanos; e a falta de clareza nos critérios de aquisição
de acervos11.
Um segundo exemplo de pesquisa setorial é Retratos da Leitura no
Brasil, cuja terceira edição foi disponibilizada pelo Instituto Pró-Livro
em 2012, trazendo informações importantes para o segmento editorial,
como o fato de que o brasileiro lê, em média, quatro livros por ano (chegando até o fim do livro em apenas dois deles); de que, entre as pessoas
que estudam, o percentual de leitores é três vezes superior ao de não leitores (48%, ante 16%); ou de que 55% dos brasileiros já ouviram falar de
livros digitais ou têm interesse em conhecê-los12. Sobre o mesmo setor, a
Câmara Brasileira do Livro (CBL), o Sindicato Nacional dos Editores de
Livros e o Instituto de Pesquisas Econômicas realizam, desde 2007, o estudo anual Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, compilando
dados a respeito da indústria do livro no Brasil, tais como o número de
títulos publicados, a segmentação da produção e das vendas, a média de
preços, o volume de negócios etc13.
Já a pesquisa Economia e a Cultura da Moda no Brasil, resultado de
uma parceria entre o Ministério da Cultura e o Instituto Iniciativa Cultural, analisa essa cadeia produtiva, desde as indústrias têxteis até os cursos
de graduação e pós-graduação em moda14.
E, em fase de finalização, encontra-se o primeiro estudo setorial sobre as
galerias comerciais de arte contemporânea no Brasil, capitaneado pela
Associação Brasileira de Arte Contemporânea (Abact), em parceria
com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Com previsão de ser realizado anualmente, o estudo,
coordenado por uma das autoras deste artigo, Ana Letícia Fialho, trará
informações sobre o perfil das galerias, o número de profissionais envolvidos, seu grau de profissionalização e internacionalização, a variação do
volume de negócios, entre outros 65 itens15.
Muitos exemplos poderiam ser elencados, do circo16 à cadeia produtiva
da música em Belo Horizonte17, do mercado de cinema no Rio Grande
do Sul18 à criação de um Índice de Efetividade de Políticas Culturais em
Pernambuco19. Tais estudos setoriais vêm complementar as pesquisas
macroanalíticas, que, sozinhas, não são suficientes para embasar ações
voltadas para as diversas esferas da cultura.

15 A ideia é que os resultados sejam disponibilizados
no site da Abact: http://
www.abact.com.br.

16 Informações estatísticas
sobre os circos, de Cristiane
Lins, do IBGE, está disponível em: http://www.cultura.
gov.br/site/wp-content/
uploads/2007/12/informacoes-estatisticas-do-circo-corrigido.pdf. Acesso em:
2 de maio de 2012.

17 Iniciativa do Sebrae/MG,
com realização da Fundação
João Pinheiro, disponível em:
http://www.fjp.gov.br/index.
php/servicos/82-servicos-cepp/1102-cadeia-produtiva-da-economia-da-musica-em-belo-horizonte. Acesso
em: 16 de maio de 2012.

18 Encomendado pela Fundação de Cinema do Rio
Grande do Sul (Fundacine), o estudo foi realizado
pelo professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Leandro Valiati
(VALIATI, 2010).

19 O estado de Pernambuco, por meio da Fundação
do Patrimônio Histórico e
Artístico de Pernambuco
(Fundarpe), desenvolveu
o Índice de Efetividade
de Políticas Culturais para
Pernambuco.
Segundo
Leandro Valiati (COMUNICAÇÃO PESSOAL,
2012), que compôs a equipe, o objetivo era “criar um
indicador qualiquantitativo
para compreender os impactos externos e a efetividade interna dos programas culturais para os ciclos
do Carnaval, Paixão, Festas
Juninas, Festivais de Cultura e Natal que compõem a
execução da política cultural de Pernambuco”.
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20 Estudo disponível em:
http://publications.gc.ca/
collections/ Collection/
C H 4 - 1 0 2 - 2 0 0 5 E . p d f.
Acesso em: 16 de maio de
2012.
21 Estudo disponível em:
http://publications.gc.ca/
collections/ Collection/
CH4-101-2005E.pdf. Acesso em: 16 de maio de 2012.
22 Estudo disponível em:
http://publications.gc.ca/
collections/ Collection/
C H 4 -1 0 0 - 2 0 0 5 E . p d f.
Acesso em: 16 de maio de
2012.
23 Estudo disponível em:
http://publications.gc.ca/
collections/ Collection/
C H 4 - 1 0 5 - 2 0 0 5 E . p d f.
Acesso em: 16 de maio de
2012.
24 Isso evidencia uma
diplomacia cultural com
foco regional e ênfase em
economias emergentes. Na
mesma linha, um projeto de
pesquisa sobre os mercados de arte nos países do
Bric (Globalization of High
Culture), coordenado pelo
professor Olav Velthuis, da
Universidade de Amsterdã,
encontra-se em andamento e conta com o apoio da
mesma agência governamental.
25 Ana Letícia Fialho
acompanhou o processo de
negociação entre o Sica, o
Fórum Permanente e o Ministério da Cultura, que não
avançou por uma diversidade de fatores, entre eles
a pouca permeabilidade a
opiniões alheias e a dificuldade em construir o projeto de forma efetivamente
colaborativa e horizontal,
do lado holandês, além da
morosidade dos processos
e da captação de recursos,
do lado brasileiro.
26 A plataforma está disponível em: http://www.culturalexchange-br.nl/. Acesso em:
19 de maio de 2012.
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Mapeamentos internacionais da cultura no Brasil
Em parte, talvez, pela pouca sistematização e divulgação dos estudos
realizados no Brasil, mas também devido a interesses diplomáticos, alguns outros países vêm desenvolvendo seus próprios estudos sobre setores culturais brasileiros.
O Canadá, por exemplo, realizou, em 2005, estudos sobre o mercado
editorial20, o mercado da música21, o mercado de cinema e televisão22 e o
mercado de shows e espetáculos23, quando ainda não tínhamos no Brasil estudos setoriais equivalentes. Todos eles encontram-se disponíveis
para consulta na base de dados do governo canadense. Independentemente dos desdobramentos que possam ter tido, tais estudos ainda hoje
se revelam úteis a quem deseja conhecer esses setores.
Em 2008, a Holanda deu início a um projeto visando estimular o intercâmbio
com o Brasil, tendo como ponto de partida um mapeamento dos setores
culturais e como ferramenta uma plataforma on-line para abrigar informações relevantes sobre segmentos da cultura nos dois países. Tratava-se de
um projeto-piloto, que deveria ser expandido para abranger China, Turquia e
Rússia24. A iniciativa foi do Dutch Centre for International Cultural Activities
(Sica), órgão subordinado ao Ministério da Educação, Ciência e Cultura e
ao Ministério das Relações Exteriores da Holanda. Inicialmente, a plataforma
deveria envolver agências governamentais, instituições e agentes culturais de
ambos os lados. Embora a parceria binacional não tenha se concretizado25, o
projeto foi levado adiante pelo governo holandês e a plataforma on-line foi
ativada em novembro de 201026. O conteúdo, embora com lacunas, oferece
um panorama de diversos setores, tais como arquitetura, música erudita, teatro, arte contemporânea e design, além de fornecer contatos de instituições
e agentes de cada área, assim como notícias sobre editais, bolsas e agenda
cultural. Não temos uma plataforma equivalente no Brasil, nem com informações sobre os setores da cultura no Brasil, muito menos sobre outro país.
Pelo fato de o Brasil ser visto, neste momento, como uma saída para as
economias em crise, a tendência de que estudos prospectivos internacionais sejam feitos em solo brasileiro tende a crescer.
Considerações finais
O diagnóstico e a avaliação garantem mais chances de êxito a políticas,
programas e projetos culturais, e representam oportunidades ímpares de
aprendizagem e reflexão para as equipes envolvidas.
Inspirando-nos em exemplos internacionais e levando em conta os dados produzidos no Brasil nos últimos dez anos, precisamos continuar a
levantar necessidades regionais, estudar prioridades nacionais e avaliar
os impactos de ações já implementadas. Tudo isso de forma contínua
e articulada, construindo séries históricas que permitam comparações.
Fazem-se necessárias, também, oportunidades para a discussão de metodologias, a criação de categorias e indicadores comuns aos diversos
estudos e pesquisas. É fundamental, ainda, contemplar dimensões qualitativas, complementando os dados quantitativos e econômicos.

Mas talvez a maior dificuldade para o gestor cultural brasileiro, hoje, seja
o fato de que muitos estudos não são publicados27 ou se encontram dispersos nos sites das instituições que coordenaram ou participaram de
sua produção. Assim, há risco de redundância, na medida em que alguns
estudos tocam em questões bastante similares, sem, no entanto, dialogar, gerando, eventualmente, desperdício de dinheiro público.
No cenário atual, portanto, um dos grandes desafios é fazer com que as
informações de que já dispomos e os dados que ainda serão produzidos se
tornem acessíveis e possam ser levados em consideração pelos gestores
e agentes culturais, seja na análise de ações já finalizadas, seja no planejamento de ações futuras. E que sirvam de referência para outros estudos, a
fim de estimular a sinergia e minimizar o retrabalho, permitindo que avancemos em relação ao alcance e à profundidade do conjunto de pesquisas.

27 É o caso do Mapeamento do Circuito Nacional
de Festivais de Música,
contemplado no 1o Edital
Petrobras de Festivais de
Música, em 2008, promovido pelo MinC, com
patrocínio da Petrobras e
coordenação do Instituto
Moreira Salles.

O que falta, parece-nos, é uma plataforma de fácil acesso que organize
e compile as pesquisas existentes, em todos os níveis, setores e cadeias.
Esse talvez seja um bom desafio para o Observatório de Políticas Culturais do Itaú Cultural.
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sobre Mozart:
Sociologia de um Gênio,
de norbert elias
Dilma Fabri Marão Pichoneri
“Mostrar que o que normalmente é chamado de história da arte não é uma
mera sequência caleidoscópica de mudanças, uma sucessão não estruturada
de estilos, ou mesmo uma acumulação fortuita de grandes homens, mas uma
sequência definida e ordenada, um processo estruturado que vai numa certa
direção e que está intimamente ligado ao processo social geral.”
(ELIAS, 1995, p. 46)

O livro Mozart: Sociologia de um Gênio, do alemão Norbert Elias (18971990), é uma obra notável da sociologia; nela, o autor demonstra como é
possível a análise de macroprocessos históricos por meio da compreensão das relações sociais tecidas em uma escala menor, entre pequenos
grupos e, até mesmo, indivíduos.
Preocupação que está na base do pensamento desse autor, a relação
indivíduo-sociedade1 é o cerne da questão sociológica tratada por Elias
e amadurecida em suas diversas obras.

1 Sobre o tema especificamente, sugere-se a leitura
do livro A Sociedade dos
Indivíduos, em que Elias traz
a discussão desse problema
epistemológico da sociologia, localizado justamente
nessa forma dicotômica
de perceber os fenômenos
indivíduo e sociedade.
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2 Talvez o livro mais conhecido de Norbert Elias seja
O Processo Civilizador,
publicado em dois volumes.
Nele, a perspectiva de
análise do autor parte de
dois aspectos que integram
as relações sociais: a história
dos costumes dos homens
na vida cotidiana e a formação dos Estados nacionais.

Sua chamada “sociologia figuracional” é a perspectiva de análise dos
fenômenos sociais com base nas relações de interdependência e das
configurações que se formam, considerando, assim, num processo dinâmico, as mudanças nas estruturas das sociedades e as mudanças na
estrutura do comportamento e da constituição psíquica dos indivíduos.
Fruto dessas mudanças constantes nas relações de interdependência
entre indivíduos e grupos, outra categoria central está presente em suas
obras: as relações de poder. Para Elias (1994b), o que constitui as relações de poder no tecido social são os entrelaçamentos de relações
entre as pessoas e a formação de figurações distintas, derivadas desses
entrelaçamentos.
Dessa forma, Elias evita uma posição polarizadora e dirige sua argumentação para o foco das relações de interdependência.
Assim, cada pessoa singular está realmente presa; está presa por
viver em permanente dependência funcional de outras; ela é um elo
nas cadeias que ligam outras pessoas, assim como todas as demais,
direta ou indiretamente, são elos nas cadeias que as prendem. Essas
cadeias não são visíveis e tangíveis como grilhões de ferro. São mais
elásticas, mais variáveis, mais mutáveis, porém não menos reais, e
decerto não menos fortes. E é a essa rede de funções que as pessoas desempenham umas em relação às outras, a ela e nada mais,
que chamamos de sociedade (ELIAS, 1994b, p. 23).

Para o autor, cada ação individual depende de uma série de outras que,
por sua vez, modificam a própria figura do grupo social, tanto na dimensão
macro quanto na micro. A reprodução das configurações supõe um equilíbrio flutuante de tensões; portanto, o seu rompimento produz necessariamente uma nova configuração, que supõe outro equilíbrio de forças.
É dessa maneira que Elias interpreta aquilo que ele denominou de processo de civilização2 como uma dinâmica que pressupõe alterações nas
relações de poder e controle dos indivíduos, alterando as relações de
interdependência e possibilitando a consolidação dos controles sociais,
inclusive estatais.
É preciso considerar então, ao mesmo tempo, as transformações mais
gerais pelas quais passam as sociedades e aquelas ocorridas nas estruturas de personalidade dos indivíduos que as compõem. Apenas assim
é possível compreender os processos de mudanças, reconhecendo
essa interdependência.
Em sua dinâmica, podemos observar conflitos, tensões, disputas de
poder, bem como apreender seus processos de mudanças, rearranjos
e reordenamentos, articulando estruturas de sociedades e estruturas de
comportamentos.
Em suas palavras, “a rede de interdependências entre os seres humanos
é o que os liga. Elas formam o nexo do que aqui é chamado configuração, ou seja, uma estrutura de pessoas mutuamente orientadas e dependentes” (ELIAS, 1994a, p. 249).
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Esses momentos de mudança não ocorreram de forma homogênea, “não
segue[m] uma linha reta” (idem: 185). Ao contrário, é justamente por isso
que a perspectiva histórica de longo prazo é primordial, as passagens de
um tipo de configuração para outro precisam ser compreendidas como
períodos de transição, cujas dimensões sociais, políticas, econômicas e
culturais encontram-se em “flutuações, frequentes avanços ou recuos
dos controles internos e externos” (idem: 185).
É por meio desse viés analítico que a biografia de Wolfgang Amadeus
Mozart é tratada na obra de Norbert Elias. O livro ora resenhado foi publicado
após a morte do autor, que não pôde seguir e supervisionar sua preparação.
Essa tarefa ficou a cargo de Michael Schöter, que organizou o livro a partir de
textos produzidos pelo autor, notas datilografadas e manuscritas e gravação
editada e transcrita de conferência proferida por Elias. O livro foi publicado
originalmente na Alemanha em 1991 e, segundo o posfácio do organizador, é
o seu “epitáfio para um reverenciado professor e amigo” (ELIAS, 1995, p. 144).
Na primeira parte do livro, denominada “Reflexões sociológicas sobre
Mozart”, são descritos e analisados de forma bastante pormenorizada,
como é característica do autor, diversos aspectos da constituição da trajetória de vida de Mozart.
Pouco a pouco, o livro vai informando ao leitor as configurações e as
tensões que formam, naquele determinado momento histórico, Mozart
e a sociedade de corte à qual ele esteve vinculado por toda a sua vida,
apesar das tentativas de escapar de tal figuração.
Na segunda parte são destacadas as situações vivenciadas por Mozart em
dois momentos particularmente importantes do que Elias denomina de “processo civilizador pessoal”. Primeiro, seu complicado retorno a Salzburgo, o
que inclui seu desentendimento com o arcebispo e posteriormente também
com o pai (Leopold Mozart); segundo, seu casamento com Constanze.
Elias analisa nessa obra uma configuração específica – a corte – para
compreender as relações de poder que se estabelecem nessa configuração. Indaga o autor: como “que uma pessoa – neste caso, um artista
do século XVIII – formava, em sua interdependência com outras figuras
sociais da época”? (ELIAS, 1995, p. 19).
Assim, a vida do artista na perspectiva sociológica de Elias informa o
conflito vivido: a busca pela autonomia de sua genialidade numa época
em que a estrutura social não possibilitava tal posição para os artistas.
Toda a história de Mozart foi marcada pela luta por sua liberdade de criação e pela busca de reconhecimento por parte da nobreza que ele servia.
Sua situação era muito peculiar. Embora fosse um subordinado, socialmente dependente dos aristocratas da corte, a clara noção que
tinha de seu extraordinário talento musical levava-o a se sentir igual,
ou mesmo superior a eles. Era, numa palavra, um gênio, um ser humano excepcionalmente dotado, nascido numa sociedade que ainda
não conhecia o conceito romântico de gênio, e cujo padrão social não
permitia que em seu meio houvesse qualquer lugar legítimo para um
artista de gênio altamente individualizado (ELIAS, 1995, p. 23-24).
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Tomando emprestado o título do primeiro capítulo do livro de Elias,
podemos dizer que Mozart simplesmente desistiu, ou seja, ao tentar
se antecipar a seu tempo, sofreu as consequências de sua luta e de
suas opções.
A narração de Elias sobre a vida de Mozart “ilustra nitidamente a situação de grupos burgueses outsiders numa economia dominada pela
aristocracia de corte, num tempo em que o equilíbrio de forças ainda era
muito favorável ao establishment cortesão, mas não a ponto de suprimir
todas as expressões de protesto” (ELIAS, 1995, p. 16).
Permeando toda a obra, observa-se o esforço do autor em mostrar os
conflitos e as tensões inerentes a esses processos; o livro está recheado desses conflitos: a educação para a carreira de músico de corte que
Mozart recebeu de seu pai, Leopold Mozart, o desentendimento com o
príncipe-arcebispo de Salzburgo, o fato de sua música não ser compreendida pela sociedade vienense, as brigas e decepções na relação com
seu pai são apenas alguns aspectos que podem ilustrar essas contradições, esses conflitos de padrões.
Em diversos momentos, Elias realiza o exercício sociológico de enfatizar o fato de que esses assuntos “não são importantes apenas
para os biógrafos ou para o destino do músico envolvido. Eles somente se esclarecem se são compreendidos como características
das diferenças de estrutura e de poder presentes na sociedade de
corte” (ELIAS, 1995, p. 31).
O desenvolvimento do argumento de Elias claramente expressa essas
ambivalências. Na sociedade de corte, “um músico que desejasse ser
socialmente reconhecido como artista sério e, ao mesmo tempo, quisesse manter a si e a sua família tinha que conseguir um posto na rede
das instituições da corte ou em suas ramificações. Não tinha escolha”
(ELIAS, 1995, p. 18).
Naquele momento histórico e naquela configuração, bastava ao músico
seu pertencimento na formação musical da corte para assegurar sua sobrevivência. No entanto, tal pertencimento obedecia às regras daquela
sociedade. Segundo o sociólogo, “na fase da arte artesanal, o padrão de
gosto do patrono prevalecia, como base para a criação artística, sobre a
fantasia pessoal de cada artista. A imaginação individual era canalizada,
estritamente, de acordo com o gosto da classe dos patronos” (ELIAS,
1995, p. 47).
E a mudança desse padrão artístico, ou, como nos coloca Elias, a passagem da arte de artesão para a arte de artista, não aconteceu de forma
abrupta; na realidade,
[...] o que ocorreu foi um processo com muitos estágios intermediários, sendo que, como se pode observar, no caso da música a
principal fase de transformação ocorreu mais tarde do que no caso
da literatura e da pintura. É mais fácil entender a vida de Mozart se
ela for encarada como um microprocesso do período principal da
transformação deste macroprocesso (ELIAS, 1995, p. 46).
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Novamente aqui, numa perspectiva relacional entre macroprocessos e
estruturas individuais, Elias aponta para o sentido das mudanças nos processos de longa duração que observa.
Assim, o próprio processo de individualização está relacionado com a
problemática da interdependência entre o sujeito e a sociedade, conforme defende o alemão. O que significa dizer que o indivíduo, desde sua
infância, é condicionado socialmente pelos diversos grupos sociais com
os quais se relaciona.
Dessa forma, Elias consegue demonstrar mais uma vez que é com base
nesse viés que a relação entre indivíduo e sociedade deve ser investigada, levando em consideração essa gama de interdependências, mesmo
reconhecendo a singularidade dos sujeitos.
No caso de Mozart, as relações estabelecidas pelo autor entre a
estrutura macro de organização social da qual ele fazia parte e o
processo civilizador individual e social do músico, lutando para existir em uma sociedade que não reconhecia outros gostos musicais
para além daqueles da sociedade de corte, por mais geniais que
fossem, constituem as perspectivas para a discussão da sociologia
de um gênio.
A leitura desse instigante livro também possibilita a provocação de novas indagações: se naquele momento a dependência dos músicos em
relação à corte e à nobreza era inerente àquela configuração e nem
mesmo Mozart, reconhecidamente um gênio, conseguiu dela escapar,
ao trazer para o presente momento histórico o “problema” colocado por
Elias, sua obra ilumina múltiplas possibilidades de análise do campo cultural, entre outros.
Assim, por sua clareza e atualidade, o livro é altamente recomendado
não apenas àqueles que buscam melhor compreender a vida e a própria
figura do gênio Mozart, mas também – e daí sua grande contribuição sociológica – àqueles que buscam compreender as relações sociais tecidas
no decorrer da trajetória de vida – familiar, de formação, profissional – de
um artista.
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As Especificações do
Mercado de Artes Visuais
no Brasil: Entrevista
com George Kornis
Isaura Botelho
A pesquisa de Fabio Sá Earp e George Kornis sobre a cadeia produtiva
das artes visuais trouxe uma série de revelações acerca das características contemporâneas desse mercado1. Em entrevista a Isaura Botelho, o
pesquisador e também colecionador de arte George Kornis fala sobre
as especificidades do desenvolvimento do mercado de artes visuais no
Brasil, analisando a posição do país diante do mercado internacional e as
características internas desse mercado, construído na sua relação com
museus, galerias, leilões, colecionadores, feiras de arte e leis de incentivo.

1 EARP, Fabio Sá; KOR-

NIS, George. Estudo da
Cadeia Produtiva das
Artes Visuais. Rio de Janeiro: UFRJ, 2010. Relatório final consolidado.

[Isaura Botelho] George, gostaria que me falasse dos resultados do estudo que você e Fabio Sá Earp realizaram sobre o mercado das artes
visuais no Brasil.
Essa pesquisa, entre outros produtos, permitiu uma aproximação com
os bancos de dados internacionais e o sistema estatístico nacional especializado na área cultural, e isso nos permitiu testar a consistência dos
dados. Sabemos, por experiência própria, que “o dado só é bom quando é utilizado” – o dado não utilizado não tem avaliação, portanto, não
significa nada. Então esse é um ponto importante, embora seja um produto pouco visível de uma pesquisa como essa. Atualmente, tanto os
produtores dos dados quanto nós, que os usamos, temos uma melhor
avaliação sobre a qualidade e a consistência desses dados.
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Outro ponto também importante são os desdobramentos possíveis
que derivam desse conhecimento. Vejamos, por exemplo, o seguinte: quando conhecemos a base de dados disponíveis sobre a Lei
Rouanet, podemos sistematizar a questão da área de artes visuais
em números, ou seja, não se trata mais de uma discussão abstrata,
genérica, mas de uma discussão ultraconcreta, assentada e orientada pelos dados, a qual nos permite, inclusive, estabelecer alguns
padrões comparativos entre as artes visuais e outros campos da produção cultural que foram objeto de projetos com o financiamento
captado pela Lei Rouanet.
Gostaria que você, depois, voltasse a essa questão dos números da Lei
Rouanet, mas antes, para darmos a essa conversa um encaminhamento e construir nosso objeto, queria que falasse um pouco da cadeia
produtiva das artes visuais, e depois entraríamos na questão dos principais mercados no Brasil.
Começamos estudando o chamado mercado primário e o mercado
secundário de arte, ou seja, o mercado primário é aquele em que os
produtores vendem seus produtos com o auxílio de intermediários ou
não, isto é, um artista plástico vende por meio de uma galeria ou diretamente em seu ateliê uma obra de arte a um comprador, que pode
ser tanto pessoa física quanto jurídica. Analisamos, também, o mercado
secundário, em que obras de propriedade de particulares ou de empresas que as adquiriram em um tempo passado são novamente vendidas. Nesse segmento do mercado de arte são realizadas operações de
compra e venda que, por razões as mais variadas, buscam a realização
de lucros e a reunião de recursos necessários para o financiamento de
outras atividades. As obras que estavam em poder de pessoas físicas
ou jurídicas são compradas por outras pessoas físicas ou jurídicas, que
adquirem obras de artistas vivos ou mortos que têm obras em circulação no mercado secundário. Essa circulação se dá por meio de alguns canais muito específicos, seja pela venda em leilão, que pode ser
presencial ou, como agora, eletrônico (leilões que são realizados pela
internet), seja por meio de leilões que não são exatamente leilões, pois
não são realizados por leiloeiros oficiais, que, como todo mundo sabe,
têm um estatuto semelhante ao do tabelião, ou seja, têm outorga do
direito de leiloar. São, portanto, usualmente, leilões filantrópicos, chamados “leilões de parede”, que se processam sem a presença do leiloeiro. Então começamos a estudar esse segmento do mercado de arte
e constatamos o peso dos leilões, não só no mercado da arte brasileiro,
mas também no internacional.
Além dessa questão, que é típica do mercado secundário, estudamos
como as galerias estavam montando suas estratégias, ou seja, há galerias que operam no mercado primário; há as que operam no mercado
secundário; e há as que operam nos dois mercados. Ou seja: há galerias
que expõem obras oriundas da sua relação com determinado artista
(mercado primário); há as que expõem seu acervo (mercado secundário); e há as que atuam nesses dois segmentos. Algumas galerias
acumulam suas reservas em obras que foram adquiridas em condições
as mais variadas e que, nos momentos em que a necessidade de “fazer caixa” é maior, realizam exposições ou adotam outra estratégia de
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venda parcial ou total do acervo, realizando lucros e reorientando investimentos com esse tipo de operação. Então, uma coisa que acho
importante nesse estudo é que nos aproximamos dessa atividade que
ganha importância crescente no Brasil, que são os leilões de arte. Só
para lembrar: os primeiros leilões de arte no Brasil foram beneficentes,
geralmente orientados para fins absolutamente humanitários, como,
por exemplo, o famoso leilão feito em favor do famoso Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e o leilão para socorrer as vítimas da
ruptura do açude de Orós, realizado no Rio de Janeiro, ambos nos anos
1950. Entrevistamos vários marchands que participaram da construção
do mercado de arte brasileiro, que falaram desses leilões beneficentes.
Isso foi objeto de nossa atenção, pois eles nos deram uma perspectiva
histórica na análise de uma atividade econômica que já tem cerca de
meio século no Brasil. Começamos a olhar, também, para a participação de novas modalidades de comercialização, como as feiras de arte,
tanto no Brasil quanto no exterior. O Brasil aderiu muito tardiamente a
esse processo de feiras – o Armory Show americano é uma experiência
centenária, e o Brasil inaugurou algo semelhante há pouco mais de uma
década, portanto, estamos falando aqui de uma defasagem de mais ou
menos um século. O que aparece aqui como novidade tem um século
de idade, e havia mistificação na ideia de que estávamos inovando ao
fazer a SP-Arte, o que, certamente, não corresponde minimamente ao
exame mais elementar.

George Kornis
Foto: Richner Allan

Com base na pesquisa dessas esferas de comercialização, fomos ampliando nosso conhecimento sobre o comércio de arte e começamos,
então, a entender como é que se davam os processos de mudança no
mercado internacional de arte, que acabam por alimentar a mudança
da configuração do mercado de arte atualmente no Brasil. As formas
de vinculação dos artistas às galerias mudaram. Antes, estavam sempre
ligadas à ideia da comissão, ou seja, o artista fixava um preço e a galeria uma comissão pela operação de venda, uma corretagem. Saiu-se
desse plano e transitou-se para formas muito mais complexas, como
a ideia de que o galerista financia a produção e esse financiamento é,
então, deduzido pelo preço de tabela do artista, e esse valor já deduzido
vira base de negociação de como será feita a distribuição dos lucros da
operação de venda mobiliária. Assim, acho que é importante chamar a
atenção para o fato de que começamos, como economistas, a tentar
entender essas relações entre mercado primário e mercado secundário; a estudar as formas dinâmicas que estavam se consolidando nesses
dois mercados. E, sobre essas formas dinâmicas de mudança, qual era
a inserção brasileira nesse circuito. Há muita – para dizer uma palavra
chique do nosso vocabulário – bazófia nessa história, do tipo “fazemos
sucesso no mundo inteiro”, ou “o mundo se curva ante a excelência da
arte brasileira”, e mesmo “as galerias brasileiras fazem sucesso comercial
nas grandes feiras mundiais”. Nada disso é verdade, mas também não
é integralmente mentira. Há artistas brasileiros que vêm tendo alguma
presença nos cenários internacionais, mesmo porque somos um dos
campeões mundiais de dinheiro no exterior.
O Brasil é um dos países que mais têm dinheiro de nacionais em paraísos fiscais, e esse dinheiro, evidentemente, é que faz as compras
de obras de arte no exterior. Não há muito segredo em torno disso.
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O que há é um silêncio, e esse silêncio não beneficia o conhecimento, mas favorece outras coisas. O fato é que − e esse é um detalhe
importante − estamos estudando não só o sistema de forma geral,
destacando qual é o centro do sistema, qual é seu núcleo dinâmico,
mas também trazendo, no campo da Teoria Econômica, a ideia de centro e periferia, tão cara aos estudos da Cepal e também a um grande
número de economistas brasileiros que estudaram as peculiaridades
da economia brasileira com base na relação centro-periferia. Estamos
fazendo esse movimento também no campo das artes visuais, e aí
introduzimos uma inovação. Qual foi nossa inovação? Entendemos
que, além do centro e da periferia, existe uma distinção dentro da
própria periferia: a avançada e a atrasada. O centro do sistema é
norte-americano e inglês ou, se formos mais exatos, é o mundo anglo-saxão que responde, basicamente, por três quartos do mercado
mundial de arte. A periferia avançada ainda é dominantemente europeia e reúne países como a França, que já foi a capital do mercado
de arte no século XIX e começo do século XX, e a Alemanha, que,
embora nunca tenha sido capital do mercado de arte, sempre teve
um mercado de arte extremamente dinâmico, mesmo em períodos
de grande adversidade econômica, como nos anos 1920 e 1930.
Quero, apenas, lembrar que essa periferia avançada incorpora países europeus do porte da Itália, da Espanha, dos Países Baixos, da
Suíça e até mesmo da Rússia. Essa periferia europeia é a primeira
órbita do núcleo duro. Há uma segunda órbita, que é a periferia
asiática, que, embora tenha um altíssimo dinamismo hoje, ou no passado recente, não é uma periferia com a mesma experiência e lastro
histórico da europeia. Estamos falando, aqui, do Japão, da China,
de Hong Kong e de Taiwan. Vale destacar que esses três últimos
mercados são separados. São, portanto, três mercados bastante autônomos, mas nitidamente relacionados. A Coreia do Sul é outro
mercado emergente da periferia avançada; e a Índia é, certamente,
outro mercado importante dessa periferia. E há, digamos, a mais
atrasada, que é a latino-americana, onde estão o México, a Argentina e o Chile. O Brasil, na verdade − e essa é uma das conclusões
a que nossa pesquisa acabou chegando − está na fronteira entre a
periferia mais atrasada, latino-americana, e a periferia asiática. Já
estamos nos aproximando de um mercado de arte que, em princípio,
não está longe dos mercados da periferia asiática. O que isso que
dizer na prática? Que temos, hoje, um grande dinamismo, uma baixa
tradição, uma experiência limitada, somos objeto de um crescente
interesse por parte dos operadores internacionais – quero apenas
lembrar que as galerias de porte internacional estão vindo, de uma
forma ou de outra, se instalar no Brasil −, mas estamos na periferia
do mercado mundial de arte. O desenvolvimento recente do mercado de arte no Brasil produziu apenas uma melhoria da nossa posição
relativa na periferia desse mercado mundial.
A crise europeia tornou o Brasil um paraíso para as galerias espanholas
e portuguesas que, em geral, não são tão importantes assim. Daqui a
pouco, podem aparecer galerias italianas e mesmo gregas aportando
por aqui, se é que existem galerias gregas em atividade. Atualmente,
as galerias portuguesas, por exemplo, não devem vender quase nada,
e qualquer venda no Brasil é um feito importante para a sobrevivência
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da empresa. As espanholas, agora na feira ArtRio, estavam todas
plantadas aqui. As galerias espanholas, que se somavam às galerias
sul-americanas – argentinas, mexicanas etc. –, disputando ombro
a ombro com as galerias norte-americanas. Cabe lembrar que a
Gagosian, embora de origem norte-americana, é uma galeria de
envergadura mundial – está instalada até mesmo na China – que
está vindo, tal como as demais, operar no Brasil. Portanto – e isso
é um ponto importante da discussão – o Brasil está na periferia
atrasada, mas apresenta sinais que o aproximam da periferia asiática, que, diferentemente da europeia, tem grande dinamismo, mas
não tem tradição nem compradores estabilizados, e muito menos
empresas estabilizadas.
Do ponto de vista interno, fora do eixo Rio−São Paulo, quais são os
mercados que têm importância para a circulação de obras, vendas etc.?
Esta pergunta é muito importante, porque ocupa um espaço bastante grande em nossa pesquisa. O que constatamos foi que, concretamente, reproduzimos, no Brasil, mais ou menos os mesmos números
do mercado internacional, ou seja, três quartos do mercado brasileiro
estão concentrados no eixo Rio−São Paulo, sendo que a presença no
Rio de Janeiro é francamente minoritária. Eu diria que em uma boa
contabilidade teríamos, mais ou menos, 60% do mercado em São
Paulo e uns 15% no Rio de Janeiro, portanto, estamos falando de
uma distribuição bastante desigual. A presença dos demais estados
se limita a esse um quarto remanescente, que tem polos com algum
dinamismo, como Belo Horizonte e Porto Alegre; ausência quase absoluta no Nordeste do Brasil; e ausência absoluta nas regiões
Centro-Oeste e Norte do país. Inexiste, portanto, um mercado de
arte na Região Norte; existe um mercado de arte ínfimo na Região
Centro-Oeste, e estou aqui excluindo o Distrito Federal da Região
Centro-Oeste, pois acho que esse é um caso isolado. Brasília merece
uma pesquisa à parte, por não ser exatamente um território comum.
É muito singular porque tem compradores de fora que são residentes
no país – os diplomatas. E um expediente muito conhecido pelos
diplomatas, quando estão na ativa, por receberem um salário alto e
ter gastos baixos, poupar comprando bens preciosos, luxury goods,
dos países onde serviram. Assim, todo diplomata aposentado vende
um pouco do tesouro amealhado pelo seu posto durante a carreira.
Quem serviu no Peru tem prata peruana; quem serviu no Oriente
Médio tem bons tapetes. Isso alimenta o mercado de leilões de antiguidades e dos leilões de arte que se estabelecem no país. Brasília deveria ser objeto de uma apreciação particular, porque muitos
parlamentares das regiões Nordeste, amazônica e Centro-Oeste
compram obras de arte pela internet em São Paulo ou no Rio, mas
também em galerias de Brasília, onde residem há muitos anos. Portanto, nada mais comum que um político nordestino comprar artistas
nordestinos e do eixo São Paulo−Rio de Janeiro em Brasília. Brasília é
um caso especial, que não esteve nas nossas oito cidades estudadas,
mas que deve ser objeto de uma pesquisa específica.
Fizemos uma pesquisa de campo bastante extensa em torno de oito
capitais brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto
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Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza e Vitória. Entrevistamos três grupos
de pessoas: o primeiro formado pelos art dealers, ou seja, os comerciantes de arte. Não importa a natureza da sua atividade comercial, se
é leilão, galeria ou se são marchands autônomos, enfim, gente que vive
do comércio de obras de arte. O segundo é composto de colecionadores, que, para nós, têm uma importância muito grande no mercado
de arte, pois representam o único segmento estável da demanda. Isso
significa que apenas estes podem ter uma ideia do comportamento
desse segmento estável em meio a uma demanda que é muito flutuante em razão dos ciclos econômicos, dos modismos e de uma série
de circunstâncias espaciais ou temporais. Nesse sentido, acredito que
o fato de eu possuir uma coleção de arte facilitou muito a tarefa de ser
recebido por pessoas que, em geral, têm aversão à ideia de falar sobre
sua atividade como colecionadores. O terceiro é formado por dirigentes de instituições culturais, sejam elas públicas ou privadas, que lidam,
evidentemente, com aquisição, circulação e respectivas avaliações de
acervos. Portanto, o dirigente de uma instituição cultural pública, embora não seja, via de regra, um comprador de obras de arte no mercado,
precisa saber quanto elas valem para segurar essas obras no acervo da
instituição que dirige em exposições itinerantes no país ou fora dele.
Esse é um dado muito interessante, porque essa interlocução nos levou
a entrevistar cerca de 70 pessoas no país.
Não quisemos entrevistar artistas. Uma razão para não entrevistá-los
é que seria muito difícil ter um critério indiscutível para que todos
os artistas, com seus egos continentais, planetários, ficassem satisfeitos com ele. Eu sempre faço a seguinte piada: se você fizer uma
festa para dez pessoas na sua casa e não me convidar, eu não me
sentirei particularmente ofendido; mas se você fizer uma festa para
100 pessoas e não me convidar eu rompo relações com você; e se
você convidar 500 pessoas e não me convidar eu nunca mais falo
com você! Esse é um ponto extremamente importante: quanto mais
inclusivo for o critério, mais grave fica a explicação para as inevitáveis exclusões. Estudar os artistas deve ser objeto de outra pesquisa
a ser desenvolvida no futuro.
De alguma forma, ao entrevistar esses outros agentes da cadeia produtiva, você pode inferir a situação desses artistas ou não?
Temos algumas hipóteses que podem ser aferidas em outras pesquisas.
Na verdade, essa pesquisa é, como já falei no começo, o primeiro passo
para a construção de um conhecimento mais aprofundado. Uma coisa
que acho muito interessante é que os artistas, em geral, confundem
valor estético com preço. Eles acham que ser vendida cara ou barata
determina o grau de importância da sua obra, o que não tem nenhuma correspondência com o ponto de vista de um economista. Isso não
tira o direito dos artistas de fazer essa superposição. Eu, pessoalmente,
acho isso uma bobagem, mas entendo que eles pensem assim. Acho
que é razoável, mas não aceitável. Penso que é muito complicado para
um artista entender que a obra dele não teve seu valor testado porque
ele não está incluído no estande de vendas de uma SP-Arte ou de uma
ArtRio. Tomo, aqui, a liberdade de fazer uma observação de caráter
pessoal: encontrei-me com um grande artista, por cujo trabalho nutro
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grande admiração, que estava deprimidíssimo porque todas as obras
que estavam à venda [nas feiras] valiam bilhões, enquanto ele tentava
sobreviver vendendo seu trabalho a preços que eram frações ínfimas
daqueles valores. A feira estava deixando-o arrasado. Percebendo isso,
falei: “olha, não se preocupe, isso não paga suas contas nem altera seu
orçamento, mas certamente muita gente que entende de arte está
olhando o seu trabalho sempre com atenção e cuidado. Essas pessoas não necessariamente transformam sua admiração e atenção por seu
trabalho em aquisições, mas formam opinião de outras pessoas que vão
fazer aquisições mais cedo ou mais tarde”.
George, desculpe-me por interrompê-lo, mas uma coisa me chama a
atenção, e sei que vocês trabalharam com isso. Trata-se da questão do
patrocínio pela Lei Rouanet, que é a mais poderosa de todas as leis de
incentivo fiscal no Brasil. Eu queria saber qual o impacto que ela tem
sobre o mercado de arte. Digo isso porque uma coisa que nós, amantes
das artes visuais, sentimos imediatamente é que depois da Lei Rouanet
há exposições de porte bastante significativo e com catálogos riquíssimos. Nós viemos, você e eu, de uma experiência em que, muitas vezes,
o artista bancava um pequeno catálogo para ter um registro da sua exposição. Quer dizer, esse momento, há 20, 25 anos, já se foi. Hoje temos,
também, convites luxuosos, caríssimos. Eu lhe perguntaria se isso foi um
real benefício e em que medida teve impacto na criação dos artistas. E
se, de fato, temos hoje um mercado mais ativo não apenas em razão
de um momento econômico mais favorável, mas, sim, influenciado pela
existência dessa lei. Digo isso para o bem e para o mal.
Vamos tentar responder a essa ampla pergunta. Vou fracioná-la para
respondê-la da melhor forma possível. A primeira coisa que posso
dizer é que nossa pesquisa nos informou uma coisa que eu não tinha
tão claro: que as artes plásticas estão no último lugar em termos de
financiamento por meio da Lei Rouanet, ou seja, grande parte dos
financiamentos da Lei Rouanet está fortemente concentrada em
projetos ligados ao espetáculo, ou seja, dança, música, artes cênicas.
As artes plásticas, não só no número de projetos aprovados como
no número de projetos efetivamente captados, é um setor absolutamente marginal no tocante à Lei Rouanet. Esse é um dado interessante, porque mostra concretamente que a aplicação desta lei
está muito mais estruturada por princípios de marketing empresarial
do que por princípios de mecenato stricto sensu. Portanto, por que
a música lidera? Porque música, em particular, é muito mais massiva que exposições de artes plásticas, onde o público é muito mais
restrito. Considerando que o público orientado para artes plásticas
é restrito mesmo no Rio de Janeiro e em São Paulo, o que se pode
dizer de cidades nas quais nem sequer existe o mercado de artes,
como no caso de Manaus ou Belém, na Região Norte; ou Goiânia
e Palmas, na Região Centro-Oeste? Você pode imaginar o que é o
público de artes plásticas em Palmas? Se é que posso ordenar a pergunta dessa forma, a primeira coisa a dizer é que a Lei Rouanet tem
um altíssimo grau de concentração territorial e setorial. No entanto,
essa lei, que foi construída para desconcentrar espacialmente nossa
atividade cultural, acaba reiterando essa concentração espacial e setorial, o que é muito marcante.
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Eu gostaria de lembrar a você que mesmo que tenha havido a criação
de uma lei para descentralizar, se foi esse o objetivo, ele era incorreto por princípio: uma lei de benefício fiscal tem como função básica
atrair o olhar de grandes empresas para um retorno de imagem, e nós
sabemos que temos uma concentração empresarial e industrial exatamente nas regiões Sul e Sudeste. Embora eu concorde com você que
haja uma expectativa de que os recursos alimentem uma descentralização, essa não é a lógica que preside as leis de benefício fiscal em
nenhum país onde esse recurso é disponibilizado. Trata-se, portanto,
de um equívoco da expectativa achar que ela faria uma correção de
desigualdades. Evidentemente, o quadro que você dá da inexistência
de um mercado nas regiões Norte e Centro-Oeste e de um mercado
limitado na Região Nordeste é, na verdade, o reflexo disso. A correção
de desigualdades deve ser feita com base em políticas e orçamentos
públicos. Isto posto, retorno à questão dos impactos da Lei Rouanet
sobre esse mercado.
Olha, certamente ela está muito concentrada. Se você pegar as dez
maiores empresas públicas e privadas, elas estão presentes no financiamento cultural do país. Isso significa que empresas estatais ou paraestatais estão “muito bem na fita”. Eu diria que o gerente de marketing/
comunicação social da Petrobras, certamente, é mais importante que o
secretário estadual ou municipal de Cultura da maioria dos municípios
e estados brasileiros. Então esse é um dado que me parece importante
destacar.
Prosseguindo com sua pergunta, queria lhe dizer mais algumas coisas. Além dessa concentração, a Lei Rouanet tem uma experiência
muito longa. Dos anos 1990 até o presente, temos uma idade que
aproxima a Lei Rouanet da maioridade, entendendo a maioridade
como 21 anos. É um momento muito oportuno, à luz dos dados existentes, para discutirmos quais são os formatos que devem ser dados, em um futuro próximo, a aperfeiçoamentos ou substituições
da Lei Rouanet por outro instrumento de renúncia fiscal que atenda a requisitos politicamente mais desejáveis ou mais oportunos.
Antes dessa colocação, gostaria apenas que você falasse a respeito, por exemplo, das exposições e seus catálogos, que mencionei
anteriormente.
Tomo a liberdade de voltar a um estudo que fizemos sobre a economia do livro, um trabalho que foi publicado pelo BNDES que, afinal, financiou essa pesquisa intitulada A Cadeia Produtiva do Livro no Brasil.
Nesse estudo pioneiro, constatamos que as edições de arte no Brasil
respondiam por uma parcela ínfima do mercado brasileiro, e eu diria a
você que, mesmo no século XXI, o livro de arte no Brasil é um segmento
muito pequeno do mercado livreiro. Resume-se a poucas editoras que
produzem poucos livros, com tiragens baixas e todas elas muito concentradas no eixo Rio−São Paulo. É claro que isso já representa um avanço.
Eu me lembro que, nos anos 1970, o livro de arte era geralmente um
brinde que as empresas davam aos gerentes de banco, que obviamente
os detestavam e os vendiam para os sebos. E era onde os interessados
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por arte, dentre os quais eu e você, se situavam e compravam os livros
de artistas que, até então, não tinham publicações disponíveis no Brasil.
O mais importante livro panorâmico sobre a história da arte no Brasil é
do Walter Zanini, que foi editado pelo Instituto Moreira Salles nos anos
1980. É uma obra basilar, em dois volumes, que nunca foi reeditada e
muito menos atualizada, porque simplesmente não há interesse mercadológico na produção de uma nova edição, revista e ampliada, desse
livro, absolutamente capital do ponto de vista da formação de pessoas
na universidade brasileira.
Acho que houve uma mudança, sim, bastante expressiva, que coloca
atualmente nas livrarias – das mais sofisticadas às mais modestas – o
livro de arte. Ou seja, hoje você pode entrar na livraria e comprar um livro
de arte para consumo próprio, para presente ou para alguma outra coisa, o que não era realidade até muito pouco tempo atrás no Brasil. Nas
últimas duas décadas, esse fato consolidou-se no país e teve um reflexo
muito grande no mercado de arte: um artista ter ou não um livro com sua
obra se tornou um elemento decisivo. Isso porque o livro dá a garantia
ao comprador de que aquele artista não vai se tornar um pipoqueiro na
semana seguinte. O grande problema em se comprar um artista jovem
é que o grau de incerteza é muito amplo e, portanto, o grau de risco é
muito grande. Quando o artista já tem uma obra consolidada, e essa
consolidação se torna evidente a partir do livro, a ideia de comprar esse
artista fica muito favorecida. Portanto, atualmente, um artista de porte
significativo tem, pelo menos, uma publicação. Hoje, a nova geração de
artistas e seu principal pleito com suas galerias é que elas financiem e
organizem livros de sua obra. Então, direta ou indiretamente, há obras
de arte que hoje são comercializadas no Brasil por meio de livros, que, na
verdade, são catálogos de galerias, dizendo: “o artista X, que é por nos
representado, tem tais obras neste livro e eu tenho o direito exclusivo
de comercializá-las”. Há infinitos exemplos disso, que certamente é um
dado muito importante, porque o comprador paga muito mais por uma
obra de arte que está catalogada, registrada numa publicação, do que
por uma que não está catalogada. E isso tornou muito mais amplo o
mecanismo de validação de determinado artista. Antes, a validação era
muito mais restrita ao fato de o artista estar em uma coleção de envergadura, estar validada no catálogo de um museu – que eram raros, inclusive, pois os museus não tinham renda para gastos correntes, quanto mais
para investimento editorial. Em geral, essa regra de o artista ter catálogo
virou, atualmente, um pré-requisito para que ele tenha preços significativos no mercado. Nos últimos 20 anos, a experiência brasileira foi contundente nessa direção. Tudo isso reforça o seguinte: há uma intersecção
importante entre o mercado de arte e o mercado editorial – uma pesquisa que eu gostaria de realizar, por exemplo, é sobre o mercado editorial
em arte no Brasil. Essa é uma discussão que instituições voltadas para o
livro no Brasil, como a Biblioteca Nacional, deveriam tentar estimular e
investir em publicações dessa natureza.
Acho que as universidades, com suas editoras, têm tido um papel muito
relevante nessa direção. Aqui vou citar nominalmente a Edusp, que publica uma magnífica coleção de livros chamada Artistas da USP. Trata-se
de artistas que são docentes da Universidade de São Paulo. Creio que
artistas que foram ou são alunos dessa universidade também estão inclu.47

ídos na coleção. Hoje, boa parte dos artistas paulistas tem obras documentadas. Artistas com uma limitada visibilidade por parte do mercado
já têm obras publicadas. Um bom exemplo: Cláudio Mubarac, que é um
magnífico gravador paulista, cuja obra ainda circula em circuitos muito
restritos, tem um belíssimo livro publicado pela Edusp; e essa publicação
permite que um número muito maior de pessoas possa ter conhecimento de sua obra. Esse artista é apenas um exemplo, há muitos outros
contemplados pela Edusp, mas acho que a gente não pode se esquecer
do importante papel que editoras universitárias podem ter na formação
desse importante vínculo entre os mercados editorial e de arte.
Avançando em sua pergunta original, é muito difícil, em lugares onde
o mercado ainda é incipiente, que você tenha publicações significativas
por parte das editoras universitárias. Minas Gerais, por exemplo, estado com mais de 800 municípios, tem artistas de grande envergadura
que acabam pouco conhecidos, porque o governo de Minas não pode
editar pesquisas sobre os artistas atuantes em todos os seus municípios.
Uma coisa que me impressionou muitíssimo foi que um campo da reconhecida excelência da arte produzida em Minas Gerais esteja ainda
hoje pouco documentado em livros, que é a produção da arte popular
feita, especialmente, na região do Vale do Jequitinhonha. Grandes artistas brasileiros, tais como Ulisses, Isabel, Zefa, Noemisa, entre outros
tantos bons artistas, não têm, ainda, uma publicação sobre sua obra. A
editora UFMG, que é hipercompetente, ainda não tomou uma iniciativa
suficientemente difundida para fornecer um amplo conhecimento sobre
essa produção.
Agora quero voltar à sua pergunta matricial para dizer mais algumas
coisas. Primeiramente, é importante mencionar que temos algumas
pesquisas horizontais, mas muito poucas pesquisas verticais. Pesquisas
verticais são menos panorâmicas e mais focadas. Temos informações sobre as Missões muito concentradas em fotografias turísticas e em uma
literatura muito pouco analítica da arquitetura e da escultura jesuítica das
reduções guaranis. Temos uma literatura pouco densa sobre as Missões,
porque os municípios que abrigam esses verdadeiros tesouros do patrimônio histórico brasileiro são objeto de pouquíssima atenção por parte
do mercado privado. Esse mercado prefere, por justa razão, editar um livro sobre a obra da Beatriz Milhares, porque, evidentemente, essa artista
dá muito mais presença nos suplementos especiais da grande imprensa
e, consequentemente, vende mais e gera mais lucros. As imagens da
redução de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, dão, no máximo, uma
matéria no suplemento de turismo. Estou aqui mencionando um problema que deveria ser objeto de reflexão mais aprofundada e de ação
mais contundente: a necessária coordenação das ações culturais nas três
esferas de governo e no campo de iniciativa privada.
Outro aspecto que quero abordar é o seguinte: a Lei Rouanet, embora
tenha apresentado benefícios, produziu resultados negativos que devem ser discutidos com base nos dados disponíveis no país. Trata-se de
abordar uma experiência de quase 21 anos e de abrir uma discussão corajosa e lúcida sobre os rumos futuros dessa renúncia fiscal. Essa discussão deverá tratar de temas difíceis, como a introdução de seletividade
maior na concessão de incentivos fiscais e maior complementaridade
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com as ações do setor privado. Eu não acho razoável que seja subsidiado
um projeto para a região amazônica com o mesmo critério usado para
uma região dinâmica, na qual o segmento privado tem uma capacidade
infinita de financiamento, como São Paulo. É claro que é uma discussão
muito complexa, ligada, em última instância, à questão do federalismo
no Brasil. Trata-se de uma discussão necessária e delicadíssima da qual
podemos, em algum momento, ser partícipes. Afinal, você não pode tratar de modo igual o que é desigual. Esse é um ponto central para o qual
nosso pensamento e nossa ação devem se voltar.
Examinamos o mercado de arte em oito cidades brasileiras e constatamos que temos, tal como no mercado mundial, um centro, uma periferia
avançada e uma periferia atrasada: o centro composto de São Paulo e Rio
de Janeiro; uma periferia próxima composta de Belo Horizonte e Porto
Alegre; uma periferia, de fato, atrasada, que é composta (em ordem decrescente de importância) das cidades nordestinas de Salvador, Recife
e Fortaleza, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Ficamos impressionados
com o peso diminuto do mercado de arte nessas três regiões. O número de galerias de arte e de leilões de arte no Nordeste é inexpressivo.
Essa limitação dos canais de circulação e comercialização de obras de
arte afeta dramaticamente a produção de alta qualidade dessa região. A
produção nordestina tem, em geral, uma pequena circulação nacional,
geralmente realizada por intermédio de galerias paulistas, como a galeria
Nara Roesler. É claro que a norma do mercado de arte brasileiro não é
a praticada pela Galeria Nara Roesler. A grande galeria privada atuante
em Salvador é a Galeria Paulo Darzé, que vende, fundamentalmente,
artistas do Rio e de São Paulo em Salvador. É muito mais fácil comprar
um artista paulista ou carioca em Salvador do que um artista baiano no
Rio de Janeiro ou mesmo em São Paulo. Este é um dado interessante,
e ele tem de ser objeto de uma reflexão, pois não podemos ignorá-lo.
Coleções importantíssimas do Nordeste foram desmembradas e vendidas, em minha opinião, de forma superaçodada em leilões do Rio de
Janeiro e de São Paulo. Vou mencionar uma coisa que foi extremamente
complicada e que mereceria um debate importante: quando a família
Amado, os herdeiros do casal Jorge Amado e Zélia Gattai, venderam
um grande acervo em leilão no Rio de Janeiro. Foi um leilão altamente qualificado – portanto, não estou discutindo a lisura do leilão −, mas
afirmando que foram vendidas obras em relação às quais não há nenhuma explicação plausível para o fato de não terem sido adquiridas pelo
governo da Bahia e mesmo de Salvador, ou por doadores baianos ou
admiradores da obra do Jorge Amado, para fixar esse acervo na Bahia.
Quero lembrar que entre as grandes empresas do Brasil há algumas,
baianas, que poderiam ter comprado trabalhos que jamais deveriam ter
sido vendidos nas condições em que foram. Eu fiquei chocado quando
vi retratos de Jorge Amado e, recentemente, de Dorival Caymmi, de
valor sentimental, negociados por valores que não alteram o estatuto
de riqueza de ninguém. Não me venham com argumentos de que a
família passava por necessidade, isso é muito menos que o necessário
para suprir necessidades. Acho que essas operações devem ser objeto
de uma reflexão no país. A Bahia, por exemplo, perdeu, com essa venda,
a importância histórica de fazer público um patrimônio que foi produto
da biografia do Jorge Amado, inclusive dando um depoimento de uma
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grande personalidade internacional do Brasil. Artistas do mundo inteiro
doaram obras a Jorge Amado. Costumo brincar que Amado foi traduzido até em húngaro, e esse foi um dos serviços do Partido Comunista
para a humanidade: você pode ler Gabriela, Cravo e Canela em húngaro,
portanto, ninguém falou mais do Brasil que Jorge Amado. Pode-se discutir
a qualidade de sua literatura à vontade, mas é necessário ter competência para tal. Mas não podemos desconsiderar o fato de que essa venda
dispersou uma coleção e, sobretudo, retirou da Bahia uma dimensão importante do seu patrimônio.
Você colocou várias questões e chegou a um ponto importante, que é a
relação desse mercado com as políticas públicas para o setor das artes
visuais no país. Você citou a questão da complementaridade, de não
se ter uma política que seja pensada especificamente para os locais, a
diversidade de componentes de cada região brasileira e a necessidade
de não se ter políticas verticais, mas sim horizontais, que vão atender
à necessidade de cada uma dessas regiões. Quais seriam as principais
recomendações do ponto de vista das políticas públicas para o setor
– tendo em vista essa relação com o mercado – que emergiram nesse
trabalho que você e o Fabio fizeram?
Começarei a responder a sua pergunta analisando um colecionador que
conheci em Fortaleza. Esse senhor se especializou em colecionar arte
cearense. Eu, como grande parte dos brasileiros, tinha a ideia de que
artistas cearenses eram apenas Aldemir Martins, Antonio Bandeira, Sérvulo Esmeraldo e alguns outros que se somavam. E, examinando sua coleção, percebi que existem vários outros, importantes e desconhecidos,
que tiveram atuação em âmbito regional. E esse fato pode se repetir
também na Amazônia e talvez no Centro-Oeste. Aqui, a ideia é fomentar a identificação desses acervos, produzir publicações a respeito deles
e fazer com que essas publicações tenham circulação nacional por meio
de convênios entre universidades, por exemplo. As editoras universitárias têm um papel crucial nesse cenário. Elas podem e devem criar linhas
de publicação sintonizadas com as prioridades do Ministério da Cultura
e com as possibilidades dos instrumentos de renúncia fiscal. Deve ocorrer uma sintonia muito grande entre os agentes públicos e os privados.
Uma boa ilustração para o que estamos falando é envolver a Universidade Federal do Ceará − que já teve publicações relevantes – com
publicações bilíngues a respeito da literatura de cordel patrocinadas pela
iniciativa privada e pelos governos estadual e municipal de Fortaleza,
onde existem boas coleções dessa forma de expressão artística. Agora
vou contar algo que poucos conhecem: a Bienal de Veneza uma vez
entrou em contato comigo, por intermédio do curador Enzo de Martino. Ele me procurou querendo expor obras de arte brasileira. De tudo o
que mostrei, ele preferiu o cordel. Emprestamos, então, uma Via Sacra
do Mestre Noza e obras de outros gravadores atuantes no campo da
literatura de cordel. O que aconteceu após esse empréstimo? Simplesmente foi feito pela própria Bienal de Veneza um pavilhão sobre cordel,
no qual o grande destaque foi essa Via Sacra. Eu tenho certeza de que
faz todo o sentido que uma publicação qualificada em torno desse tema,
sobre o cordel de todos os estados nordestinos, poderia resultar em uma
publicação de grande interesse. Há grande desconhecimento, no Nordeste, de artistas da Região Sul do país e vice-versa. As condições uni.50

versitárias, as redes complementares de distribuição, tudo isso permite,
por meio do livro eletrônico, montar redes de distribuição, pensar novas
alternativas. Sempre temos informações rarefeitas: na Região Sul, fora o
Iberê Camargo, quem você conhece como artista gaúcho reconhecido
internacionalmente? Muito poucos. Vera Chaves Barcelos é uma artista
muito conhecida no Rio Grande do Sul. Agora, muito tardiamente, por
iniciativa própria, começa a ter reconhecimento um pouco maior: expôs
no Masp. Ela criou uma fundação, com vários espaços expositivos, que
vem mostrando continuamente o seu acervo e estimulando artistas jovens em suas unidades. Acho uma experiência exemplar.
Pernambuco tem artistas importantíssimos: Paulo Bruscky, Gil Vicente
e Zé Patrício, por exemplo. Artistas que não são aventureiros nem vão
virar pipoqueiros na semana que vem. São artistas que não têm circulação nem mesmo nas feiras de arte, porque as galerias nordestinas são
muito frágeis e pequenas. Em Recife, há três ou quatro galerias, das quais
algumas são muito precárias, mesmo em termos empresariais, pois nem
sempre realizam atividades expositivas e, muitas vezes, estão fechadas.
Eu mesmo tentei ir a uma galeria no Nordeste que estava sempre fechada. Sei que ela existe porque a vejo em feiras do Rio de Janeiro e de
São Paulo.
Há galerias regionais no Brasil que não expõem mais artistas locais.
A Bolsa de Arte de Porto Alegre expõe Nelson Lerner em seus estandes de feira, mas isso não seria um problema se houvesse, no Rio
Grande do Sul, galerias que expusessem artistas locais de porte significativo, como Karin Lambrecht, que está bastante ausente desse
circuito de comercialização.
Os órgãos responsáveis por executar a política pública de arte e cultura
e os que estão encarregados de realizar ações no campo da universidade
têm de cooperar entre si e também com linhas do mercado. Não todas,
mas algumas; por exemplo, com a criação de estandes institucionais nessas feiras de arte. É uma loucura você ter, em feiras do porte da SP-Arte
e da ArtRio, uma livraria na qual não existam livros especializados publicados por editoras regionais. Eu fui na ARTE-BA, há alguns anos, na
edição que comemorava os 200 anos da independência da Argentina, e
fiquei impressionado: havia um andar inteiramente dedicado às revistas
de arte latino-americanas, ou seja, eu descobri que existem revistas de
arte muito boas no Peru, na Colômbia, na Venezuela, em Cuba e na
Argentina. Esse é um papel importante, que tira de uma feira de arte a
identidade de ser apenas uma feira das galerias. Uma coisa é uma feira
das galerias, outra é uma feira de arte. São coisas distintas. E você me
pergunta: “qual a relação disso com a sua pesquisa?” A pesquisa mostrou
que o mercado de arte no Brasil só vai mudar de patamar se mudarmos
as articulações entre os diversos atores.
Encerramos por aqui ou você gostaria de destacar alguma outra coisa
importante?
Gostaria de destacar duas questões importantes: uma é “por que Vitória
entrou no nosso rol de cidades”. Fui atingido por um raio, que é o Museu da Vale, em Vitória. Acho que essa é uma experiência portadora de
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futuro, assim como a de Inhotim. A primeira coisa importante, no caso
do Museu da Vale, é que eles transformaram uma sucata, situada numa
região degradada de Vitória, em uma experiência museológica absolutamente de vanguarda, apoiada em um trabalho de educação com
arte (e não apenas educação artística) de populações periféricas. Esta é
uma experiência extremamente benfeita. O diretor do museu, Ronaldo
Barbosa, é um designer com formação no Rio de Janeiro, e conseguiu
a proeza de fazer exposições de artistas ultraimportantes, de primeira
linha do Brasil, especificamente feitas para ocupar os galpões portuários
que ele converteu em ótimas salas de exposição. Esse fato permitiu que
a população de Vitória visse uma mostra de arte, o que era, até então,
invisível para ela. O Museu da Vale tornou Vitória parte do mapa cultural
do país. Hoje, todo mundo conhece algo sobre artes plásticas sabe que
expor no Museu da Vale é uma distinção. Ele faz um seminário anual de
arte com milhares de pessoas inscritas, do Brasil e do mundo, que vão
e passam vários dias discutindo arte. Acho que experiências como essa
devem ser conhecidas, refletidas e multiplicadas.
Todos nós temos nossas sucatas, nossas áreas degradadas, e todos
podemos aprender alguma coisa com Recife e Vitória. Vitória é uma
cidade muito particular, primeiramente por estar no eixo dinâmico da
economia brasileira, é um grande corredor de exportação, a população
deixou de ser mal remunerada, há muitos imigrantes que foram morar
em Vitória não só pela qualidade de vida, mas porque os salários saíram
do patamar mesquinho e muito miserável e Vitória tende a ser, a médio
prazo, uma das capitais do mercado de arte no Brasil. É o patinho feio
que vai, certamente, mudar de patamar. Hoje, Vitória tem pouquíssimas
galerias privadas, pouquíssimos museus, mas algumas coisas começam a
ser feitas e, certamente, a pedra angular é o Museu da Vale.
Uma segunda questão que eu queria abordar é sobre Inhotim, que é a
única presença brasileira no campo do colecionismo privado de arte, ou
seja, do ponto de vista internacional, Inhotim é um destaque. Em qualquer livro sobre Contemporary Art Collections ou Collecting Contemporary Art está lá Inhotim. É interessante porque Inhotim era um evento
não probabilístico – economistas têm dessas coisas. Quem diria que em
uma zona rural da periferia de Belo Horizonte iria se instalar um reconhecido fenômeno internacional? Quem diria que o Museu da Pampulha se
reduziria a uma mesquinhez absoluta, a qual certamente não foi o seu
sonho? Eu penso que em Belo Horizonte os progressos importantes se
originaram de duas coleções privadas: Inhotim e o Museu de Artes e
Ofícios. Assim, se pudéssemos somar experiências portadoras de futuro
a partir de Inhotim; do Museu de Artes e Ofícios, em Belo Horizonte; e
do Museu do Oratório, em Ouro Preto, poderíamos pensar na construção em regiões absolutamente carentes de museus no Triângulo Mineiro ou no Vale do Jequitinhonha. Essa operação de partir de experiências
inovadoras poderia ser praticada também no Rio Grande do Sul, onde
a Fundação Iberê Camargo se afirma como uma experiência portadora
de futuro. Os gaúchos, convenhamos, ainda não entenderam bem o que
é ter um prédio do Álvaro Siza em sua cidade, e isso é uma iniciativa que
parte da viúva do artista e de uma empresa gaúcha, que é o grupo Gerdau. É claro que há uma dependência dessa iniciativa, em face do suporte e patrocínio, do grupo Gerdau. O fato a ser destacado é que hoje, de
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tudo o que Porto Alegre tem, a mais relevante instituição relacionada às
artes visuais é, sem dúvida, a Fundação Iberê Camargo.
O Margs está eternamente fechado para obras, o Museu de Arte Contemporânea de Porto Alegre é um fenômeno absolutamente bizarro,
porque é um museu que tem acervo, mas não tem sede. O grande
espaço cultural da cidade é o aproveitamento do prédio de um antigo
estabelecimento bancário por parte do Banco Santander. E aqui basta
lembrar a vocês que o Santander é um banco espanhol, que não tem,
atualmente, uma situação mundialmente confortável, portanto, não seria surpreendente que as operações do Santander nesse âmbito cultural
fossem descontinuadas.
Temos de, friamente, olhar para essas experiências que estão mudando
a cena. No entanto, devemos olhar, também, as experiências que não
são positivas, como essas acima mencionadas. Eu acho que em Recife é
muito precária a situação dos museus de arte. Recife não tem sequer infraestrutura minimamente condizente com sua importância histórica na
produção artística brasileira. Fortaleza, para falar o mínimo, tem o Centro
Dragão do Mar, que apresenta condições arquitetônicas precárias para
mostrar arte, e mais precárias ainda para guardá-la. Fiquei impressionado
com a reserva técnica que visitei do Dragão do Mar, por ter qualidade
inferior à que tenho em casa para guardar as obras de minha coleção, ou
seja, é algo pré-doméstico. Havia um cheiro forte de fezes, mas o diretor
me explicou que havia um problema “circunstancial” no esgoto. Sempre
houve esse problema, mas o arquiteto deve ter ignorado sua presença.
A consequência mais imediata desse fato é a seguinte: é impossível trabalhar na reserva técnica do Museu Dragão do Mar!
George, para terminar: no caso do Museu da Vale, Inhotim talvez menos, mas também no Rio Grande do Sul, em que você citou a Fundação
Iberê Camargo, creio que foram projetos que também se utilizaram da
Lei Rouanet. Todos esses projetos que “apontam para o futuro” dependeram da renúncia fiscal.
Quando conheci, há várias décadas, o Instituto Itaú Cultural, foi a primeira vez que pude ter acesso, pelo computador, a dados sobre a arte
brasileira. Nessa época, ainda era muito pouco visível a envergadura do
projeto, mas fiquei totalmente fascinado por ele. Lembro-me que quando fui diretor do Departamento Cultural da Universidade Estadual do
Rio de Janeiro (Uerj), em 1988, fiquei interessado em ter o terminal do
computador do Itaú na universidade. Esse terminal, infelizmente, nunca
foi instalado. O Instituto Itaú Cultural tem feito um conjunto de iniciativas culturais relevantes, mas lamento muito que não tenham circulado
pelo país e não tenham sempre se convertido em produtos editoriais
consistentes. Vou me referir a duas que me tocaram: uma foi a exposição
da série Ocupações, feita no andar térreo do instituto da Avenida Paulista, sobre o Zé Celso Martinez Corrêa. Foi espetacular não só para uma
pessoa da minha geração, que já conhecia alguma coisa sobre o Zé Celso/Teatro Oficina, mas também para as novas gerações, que puderam
ter acesso a uma grande massa de informações oriundas de um território
absolutamente desconhecido e inimaginável para elas. Outra das Ocupações foi do Oiticica, e era muito boa também. Tentei comprar os livros
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da exposição, mas não tinha; tentei comprar vídeos, mas não tinha. Na
exposição recente sobre a obra de Lygia Clark essa ausência de material
informativo também se repetiu. É inexplicável, para mim, por que isso
não foi feito, mas, de qualquer forma, o que quero dizer é que a Avenida
Paulista, embora supercentral, não é o todo, não é o país. Então, como é
que um jovem nordestino pode ter acesso a exposições como a do Zé
Celso? Com a facilidade que a tecnologia nos faculta hoje para produzir
programas e vídeos educativos, há todo um leito de complementaridades entre pesquisas, exposições, seminários, programas de televisão, documentações, edições de livros – eletrônicos ou não.
O que quero, para terminar esta exposição, é dizer que há, ainda, muito
trabalho por fazer. Não é tão caro assim financiar pesquisas, não é tão
caro realizar edições primorosas. O que precisa haver é uma coordenação público-privada operando em escala nacional, regional e local. É
necessário organizar esforços de cooperação para cobrir lacunas e criar a
ideia de que isso nos pertence, isso não é uma propriedade exclusiva de
um campo ou outro; de uma esfera de poder ou outra; de uma região ou
outra. Ou seja, devolver ao país o que é dele. Acho que esse é o norte
pelo qual devemos nos orientar.

Isaura Botelho é doutora em ação cultural pela Escola de Comunicações e Artes da USP e cursou pós-doutorado na França. É gestora
cultural desde 1978, trabalhou na Funarte, na Biblioteca Nacional e no
Ministério da Cultura. Coordenou a pesquisa “O Uso do Tempo Livre
e as Práticas Culturais na Região Metropolitana de São Paulo” no Centro de Estudos da Metrópole/Cebrap – Centro Brasileiro de Análise e
Planejamento, em São Paulo. É autora de livros, artigos e ensaios sobre
política cultural.
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Arte, cultura e seus
demônios
Ana Angélica Albano
“Só o desejo não passa
e só desejo o que passa
e passo meu tempo inteiro
enfrentando um só problema:
ao menos no meu poema
agarrar o passageiro.”
(Antônio Cícero)

A educação que acontece fora dos muros da escola
Inventariando o que aprendeu em casa e o que aprendeu na escola, Edgar
Morin inicia Meus Demônios evocando os ensinamentos recebidos no
seio de sua família de imigrantes:
O que me ensinou minha família? Ensinou-me o Mediterrâneo,
o gosto pelo azeite, pela beringela, pelo arroz com feijão-branco,
pelas almôndegas de cordeiro aromatizadas, pelos salmonetes, pelos folheados de queijo ou de espinafre. Todas estas substâncias e
ingredientes incorporados por meus ancestrais na Espanha, na Toscana e na Salônica tornaram-se meus principais alimentos em Paris,
onde nasci e cresci1.

1 MORIN, Edgar. Meus
demônios. Rio de Janeiro:
Bertrand Russel, 2003. p. 13.
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2 Ibid., p. 15.
3 Ibid., p. 19.
4 Ibid., p. 22.
5 Ibid., p. 16.
6 Ibid., p. 24.

Embora tenha nascido em Paris, nutre-se de sabores mediterrâneos e da
cultura de cançonetas, de café-concerto e das operetas que seu pai cantava e assobiava quando estava contente. Na escola aprende a ser francês:
“O que me ensinou a escola? A escola ensinou-me a França. Meus pais
haviam abandonado uma pátria. Haviam abandonado uma cidade, Salônica, que forjou uma civilização no seio de um império, o otomano. Tornei-me
filho da pátria na escola, onde absorvi e integrei a história da França” 2.
Prosseguindo seu inventário, Morin reconhece que todo “o resto” havia aprendido por si mesmo, na rua em Ménilmontant, em Paris. O “resto”, ou seja, a cultura
que o constituíra como sujeito, aprendera na rua, com o cinema, a literatura e a
música. Reconhece que, como não dispunha de uma “cultura-verdade”,
lançou-se com um ardor insaciável para a vida imaginária oferecida pela literatura, onde encontrou as verdades de sua vida concreta3.
Sinto, cada vez mais, que somente um grande romance consegue
exprimir as múltiplas dimensões da experiência humana, as vidas
subjetivas interiores, os comportamentos numa sociedade, numa
história, num mundo, quando expõe, seja na boca dos personagens,
seja sob a pena do autor, ou até mesmo implicitamente, os problemas da existência humana4.

Essas evocações fazem eco a tantas outras que venho observando na leitura
de memórias de artistas, nos depoimentos de meus alunos na universidade e,
também, em entrevistas com educadores: o aprendizado pela arte e pela cultura, que acontece, na maior parte das vezes, fora dos limites da escola, afeta a
maneira como os sujeitos veem a si mesmos, medeia sua relação com o mundo.
O cinema era a gruta dos Mistérios iniciáticos para minha geração.
Ao nos transportar a um estado semi-hipnótico, o cinema nos iniciava
em uma vida superior, mágica, quase sublime. Ele nos projetava na
Antiguidade, nas Cruzadas, nas guerras do passado, no submundo do
crime, na África das explorações ao som dos tambores, na Ásia das
salas de jogo e dos amoks, nas tragédias amorosas, no adultério, no
amor. Eu era um onívoro no universo que se chamaria hoje multimídia5.

Quando fala da música, Morin revela a descoberta – pelo rádio e depois
nas audições, em salas de concerto – de outras formas musicais além das
cançonetas familiares:
Adquiri o hábito de ir aos concertos, aos sábados de manhã, e ao
ensaio geral dos concertos do Conservatório, aos domingos à tarde,
fazendo fila de duas horas para encontrar um bom lugar. A música
entrou em minha vida e nunca deixou de me falar daquilo que mais
me interessa e que as palavras são incapazes de dizer6.

A experiência adolescente como espectador de cinema, de música e
literatura possibilitou que se confrontasse com realidades a que não teria acesso de outra forma; proporcionou conexões imaginativas entre os
personagens e as situações existenciais apresentadas nos filmes e nos
romances, ampliando seu campo de conhecimento para além dos limites da Rua Ménilmontant. Essa educação, que ele chamou de autodidata, porque não conhece hierarquias entre conteúdos e seleciona seus
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objetos em função de necessidades tão profundas quanto inconscientes,
levou-o, posteriormente, aos estudos sobre a cultura adolescente:
Foi a partir de minha experiência que me fascinei pelo fato de Chaplin
e Piaf poderem ser amados por pessoas de todas as classes sociais
e de todas as nações, coisa inconcebível para o sociólogo que quer
demonstrar que os gostos musicais, literários etc. são consequências exclusivas de categorias sociais, classes e aspectos exteriores7.

Se trago para o primeiro plano as memórias do jovem que mais tarde ficou
conhecido como criador do “pensamento complexo”, é porque percebo que
são reveladoras de uma forma de desenvolvimento pessoal potencializada pelo
contato com a arte que parece não conhecer fronteiras geográficas ou de classe, desde que esteja ao alcance de todas as classes, em todos os países...
Arte é educação
“Sinto-me forte em minhas crenças, baseadas nas diversas colaborações desenvolvidas durante minhas viagens, que o contato
entre indivíduos através da arte é a forma mais não elitista de
compartilhar informações, seduzindo-nos criativamente para a
compreensão mútua em benefício de todos. A arte é educativa,
provocativa e esclarecedora, mesmo se à primeira vista não é
compreendida. A confusão criativa estimula a curiosidade e o
desenvolvimento e leva à verdade e tolerância.”
(Robert Rauschenberg – Tobago Statement)
		
A despeito da forte crença de Rauschenberg no caráter educativo da
arte e dos resultados de pesquisas recentes8, desenvolvidas pela European Expert Network on Culture (EENC), mostrando que estudantes que
recebem uma educação artística rica têm melhor rendimento escolar,
são exatamente as atividades artísticas e culturais as primeiras a sofrerem
cortes quando a questão é reduzir despesas no orçamento.

7 Ibid., p. 19.
8 BAMFORD, Anne;
WIMMER, Michael. The
role of arts education in enhancing school attractiveness: a literature review. European Expert Network on
Culture, Feb. 2012. Disponível em: <http://www.eenc.
info/eencdocs/papers-2/
the-role-of-arts-educationin-enhancing-school-attractiveness-%E2%80%93literature-review/>. Acesso
em: junho de 2012.
9 BREARLEY, David. To
make Something that is incredibly beautiful. Santander: Fundación Botín, 2012.
Disponível em: <http://
www.fundacionbotin.org/
to-make-something-that-is-incredibly-beautiful_
blog-visualization_ education -14353325640342686.
htm>. Acesso em: maio de
2012.

Um dos principais candidatos do Partido Republicano à Presidência dos
Estados Unidos, Mitt Romney, em novembro de 2011, anunciou que, se
chegasse à Presidência, aboliria o Fundo Nacional para as Artes (NEA)
e o Fundo Nacional para as Humanidades (NEH). “São coisas bonitas –
declarou –, mas não estou disposto a destinar milhões de dólares a algo
de que não necessitamos”9. Essa notícia, muito bem recebida na Europa,
onde muitos políticos apoiam medidas semelhantes, revela uma lógica
bastante conhecida: Romney faz uma distinção entre as coisas que são
úteis e as inúteis, entre aquelas de que necessitamos imprescindivelmente
e as que não nos fazem falta. Cabe sublinhar que não é que Romney acredite que as artes visuais, a música, o teatro e a literatura não tenham valor;
apenas considera que atividades dessa natureza são um luxo na sociedade
contemporânea, um tempo de estudo que só pessoas com muito dinheiro
se podem permitir e, portanto, o Estado não deve ser responsável por elas.
Paradoxalmente, no Brasil, desde a década de 1980, o que é considerado privilégio reservado para a elite passou a ser foco de projetos socioeducativos
destinados à população da periferia. Programas de iniciação e formação artís.57

tica e cultural que, tradicionalmente, eram objeto de políticas públicas da área
da cultura passaram a receber atenção de organismos ligados ao bem-estar
social, e programas cujo foco é a arte começam a proliferar à margem dos
grandes centros urbanos. Nascem da necessidade de acolher filhos de trabalhadores que ficam sem assistência antes ou depois do período escolar; de
atender crianças e jovens em situação de risco; ou, ainda, de atrair e reintegrar
populações que vivem na rua. Muitos projetos são criados e administrados
pelo Estado, outros por organizações não governamentais.
Entre 2005 e 2009, o Centro de Estudos de Políticas Públicas, sediado no
Rio de Janeiro, realizou o mapeamento, apenas na Região Nordeste e nos
estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, de 1.283 experiências
socioculturais – governamentais e não governamentais – envolvendo arte e
cultura. Apesar de parcial, o número apresentado revela uma forma de trabalhar que vem crescendo consideravelmente nas últimas décadas. Há projetos
socioculturais que oferecem diversas linguagens artísticas; outros disponibilizam apenas uma – direcionados à formação de orquestras ou ao canto coral
ou especializados em artes cênicas, formando grupos de dança, teatro, circo; e há, ainda, aqueles que trabalham apenas com as artes visuais: desenho,
fotografia, vídeo, design gráfico, web design etc. Alguns funcionam há mais
de 30 anos, outros tiveram duração efêmera e/ou intermitente, dependendo
da vontade política dos governantes ou dos recursos dos financiadores, mas
todos têm em comum a presença marcante da arte e a crença, expressa na
maioria dos programas, de que a arte e a cultura favorecem a construção da
identidade e são potentes meios de transformação social.

Foto: iStockphoto

Certamente deve haver diferenças profundas entre a concepção de arte
e de pedagogia praticadas em cada programa, e podemos questionar
que tipo de sujeito e de transformação social tais propostas almejam
promover. A complexidade do problema não permite uma análise
conclusiva tampouco uma palavra final. As visões poderão ser tantas
quantas forem as condições de trabalho observadas. Porém, o número
expressivo de projetos já seria suficiente para considerá-los um grande
laboratório de pesquisa sobre educação pela arte e pela cultura. Um laboratório que pode vir a dar respostas sobre como essa forma de educação pode, ou não, favorecer o desenvolvimento humano e social.
Caramba, que mundo grande!
Diante da trama complexa de milhares de projetos, tecidos em condições tão diversas e adversas, qualquer tentativa de análise pode resultar
em um esgarçamento da realidade.
A visão da floresta impede de ver a árvore... Opto, então, por ajustar o
foco e observar uma única personagem, Daniela, que frequentou um
projeto social na periferia de São Paulo no início da década de 1990.
Seu depoimento a Laura Pronsato, pesquisadora do grupo Laborarte, da
Faculdade de Educação da Unicamp, não traz respostas nem apazigua a
discussão, mas abre a oportunidade de refletir sobre o delicado desafio
dos projetos socioculturais. No discurso de Daniela podemos entrever a
complexidade do problema: os limites e as possibilidades.
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Meu nome é Daniela, tenho 32 anos, comecei no grupo de dança
com 10 ou 11 anos, não me lembro bem... O grupo durou seis anos.
Durante estes seis anos, não sei bem quando foi, acho que foi mais
para o final... nós começamos a dar aula também. O que posso dizer
do projeto é que serviu como uma formação: formação de caráter,
de personalidade, me estruturou como pessoa, como eu vejo hoje
as pessoas. Foi a base para tudo, para formar quem eu sou hoje.
Porque o lugar [em] que eu vivia era um lugar sem esperança, todo
mundo pobre, todo mundo engravida com 12 anos, todo mundo usa
droga, todo mundo bebe, então, ninguém estuda... é normal. Então,
se eu seguisse esse mesmo caminho eu ia estar fazendo jus ao meu
destino e aí o projeto mudou tudo isso... eu até me emociono.

10 Depoimento recolhido
em 2012 por Laura Pronsato, do Laborarte, da
Unicamp, para a pesquisa:
Dança e Seu Ensino: Contradições, Teorias e Práticas
nos Anos 1990.

O primeiro contato, eu me lembro: convidaram a gente para assistir
[a] uma apresentação de dança, de capoeira... e eu fiquei encantada! Era para mostrar como era o projeto, o que eles iam ensinar e
todo mundo ficou encantado!
Havia duas turmas: quem estudava à tarde ia de manhã, quem estudava de manhã ia à tarde. Porque a intenção do projeto era essa:
só participava do projeto quem estava estudando. Então, era um
incentivo, era muito legal. No começo era só capoeira e dança. Depois teve teatro, depois teve percussão, artesanato... foi enriquecendo e a gente conheceu outro mundo. Era outro mundo! Eu lembro
que depois a gente saía pra fazer apresentação. Nas apresentações
conhecemos tantas outras culturas, tantas outras pessoas e... eu fiquei pensando: caramba, que mundo grande! Era isto que encantava: tirava a gente do mundo em que vivíamos e mostrava que havia
um outro mundo. Abriu as portas para a gente.
Mas era um projeto com muitas dificuldades, não tinha muitos recursos. A gente sofreu muito com essa troca de professores, porque de
repente... quando a gente estava se acostumando, vinha a explicação
[de] que viria outra pessoa. E aí a gente tinha raiva da outra pessoa.
Porque a gente achava, por exemplo, que se entrou uma outra pessoa, era porque ela tinha tirado a que estava antes. E criança carente
é assim, é tudo carente mesmo. Tem problema em casa, não tem
pai, ou não tem mãe, ou tem já um monte de problemas... e quando
a gente estava se apegando... a pessoa ia embora. Aí, até a gente se
acostumar de novo... era difícil isso, era ruim. Nesses seis anos, acho
que uma única pessoa se manteve. Mas bailarinos, professores, sempre trocava. Era assim, era um fluxo bem grande de troca.
Meu sonho era ter feito faculdade de dança, mas acabei indo por outros caminhos. Eu fiz tecnologia em processamento de dados, trabalho
na área financeira e fiz pós-graduação em gestão empresarial. Fazendo uma avaliação, hoje, percebo que o projeto teve muita coisa boa.
Teve o lado bom, que foi esse alicerce para a gente, mas teve o lado
ruim, que foi a questão política, a falta de continuidade, de vínculo, que
foi muito doído quando acabou e eu não entendi quando aconteceu.
Agora eu tenho essa visão e fico me perguntando se poderia ter
sido diferente e não sei...10
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Diferentemente das lembranças do adolescente Edgar Morin, um europeu, cujo acesso ao mundo da cultura aconteceu sem a necessidade de
um mediador, Daniela reconhece que foi por meio do projeto que ela
teve acesso a “outro mundo”, diferente daquele a que pertencia.
Embora sem entrar no mérito da metodologia de ensino de arte que
regia as aulas que ela frequentava – e seu depoimento não nos permite inferir qual teria sido –, suas observações sobre a experiência com a
dança revelam um movimento que acontece com frequência no contato
com a arte: a identificação e a diferenciação do sujeito. Os alunos assistiam à dança, aprendiam a dançar e também se apresentavam a públicos
diversos. Tinham, portanto, a dupla experiência de criadores e espectadores. Nesse movimento contínuo de produção, exposição e recepção,
vivenciavam seus próprios limites e suas conquistas, conheciam outras
pessoas, outras culturas e percebiam que o mundo era grande!
Fazer e apreciar arte, quer as práticas mais solitárias, como a literatura, o
desenho e a pintura, quer as que congregam as pessoas em torno de um
trabalho conjunto, como a música, o teatro e a dança, coloca o sujeito
em contato com seu desejo, possibilita que dê forma a esse desejo e,
ao mesmo tempo, desloca-o de seu cotidiano, conduz à confrontação
com outras realidades, com outros modos de pensar e sentir. Permite
perceber, segundo Frayze-Pereira, que “nem tudo é o que eu sou e nem
todos são como eu sou. E é na diferença sensível existente entre o eu e
o outro que se afirma a identidade”11.
A arte promove o diálogo, a conexão entre o mundo exterior e o interior, que
permite a consciência da necessidade de respeitar o outro; de olhar para o
rosto do outro e lidar com ela ou ele – sem se preocupar com sua origem ou
seu culto ou seu modo de expressar, criar e mover-se. Para Maxine Greene,
é a conexão tornada possível que parece tão importante na arte [...]
nós vivemos tanto em nossas imaginações – não apenas os artistas,
mas todos – que, de alguma forma, a conexão imaginativa que você
estabelece entre uma peça ou filme ou livro ou pintura ou uma peça
musical e as suas respectivas audiências é tão próxima como nunca
estivemos uns dos outros12.

Daniela revela, além da forma de organização, a intenção do trabalho: as
aulas de dança eram um meio de atrair as crianças, de incentivá-las a frequentar a escola regular. Interessante observar que ela considera a estratégia muito positiva, sem se questionar, evidentemente, por que a escola
regular não era suficientemente atraente para conservar seus alunos.
Seu relato expõe, também, com uma franqueza que não esconde críticas, as limitações, muito constantes nos projetos culturais: a precariedade dos contratos de trabalho e, portanto, a rotatividade de professores; a
dificuldade de manterem o vínculo; e a frustração, muito frequente, pela
descontinuidade das relações.
A precariedade dos contratos, cada vez mais comum no mundo do trabalho, embora não seja privilégio dos profissionais da cultura, parece ser
mais aguda nesse campo. Funcionários de secretarias da Educação e da
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Cultura, trabalhando lado a lado em projetos conjuntos e/ou paralelos,
muitas vezes dividindo espaço no mesmo equipamento, têm formas de
contratação diversas: enquanto os da Educação têm cargos estáveis, os da
Cultura têm contratos temporários, sujeitos à descontinuidade a qualquer
momento. Isso gera desentendimentos desnecessários entre profissionais
que deveriam estar trabalhando por um objetivo comum: a educação dos
usuários. As denominações “oficineiros” ou “artistas orientadores”, usadas,
com frequência, para a contratação dos artistas que atuam em projetos
socioeducativos, viraram quase sinônimo de profissional temporário.

13 GREENE, Maxine. A arte
e a busca por justiça social.
Pro-Posições – Universidade Estadual de Campinas,
São Paulo, v. 21, n. 2(62), p.
254, maio/ago. 2010.

Essa precariedade dos contratos esconde o verdadeiro paradoxo: o grande
número de projetos trabalhando com arte e cultura pode não ser necessariamente sinônimo de valorização da área se as relações de produção do trabalho não forem, realmente, valorizadas. A proclamada intenção de acolher
e reintegrar a população excluída torna-se ilusória se não existir atenção ao
vínculo necessário entre educador e educando e à continuidade no trabalho.
Daniela justifica, quase pedindo desculpas, que as crianças carentes se apegam muito aos professores porque não têm nenhuma estabilidade em seus
lares. Contudo, não haveria necessidade dessa justificativa, pois a criação de
vínculos é condição básica para que a aprendizagem aconteça em qualquer
campo, mais ainda no campo da arte, que opera pela sensibilidade.
No momento em que escrevo este texto, o trabalho de 32 anos da Escola
Municipal de Iniciação Artística de São Paulo, órgão da Secretaria Municipal de Cultura que atende 1.500 crianças, sofre sério risco de descontinuidade, em razão de mudanças profundas na forma de contratação dos seus
professores e, como consequência, na composição da equipe. Parece não
haver, por parte dos administradores da cultura, nenhuma consideração
pela relação que essas crianças tenham estabelecido com seus professores
nem pelo trabalho que estão construindo. Um trabalho que vem sendo
desenvolvido há muito tempo com a maior seriedade. Uma referência importante numa área que tem poucas experiências de tão longa duração. A
Secretaria de Cultura, que vive de eventos e de corpos artísticos estáveis,
parece considerar a iniciação artística de crianças um problema menor.
Apesar das críticas e com as críticas, Daniela reconhece que teve o seu
“destino” mudado pela oportunidade de participar de um projeto de dança
na periferia de São Paulo. Um projeto com muitas dificuldades políticas,
financeiras: “tinha o lado bom e o lado ruim”, mas possibilitou que ela conhecesse outro mundo, além daquele a que ela pertencia. Menciona que
apenas uma pessoa permaneceu com o grupo todo o tempo, e esta parece
ter sido a referência que manteve o trabalho vivo, o vínculo imprescindível.
Maxine Greene adverte, ainda, que “do mundo da arte é difícil esperar harmonia ou resolução. A arte não é fundada na fome de harmonia,
certamente não em tempos modernos. Pode evocar abuso, amargura e
desolação, assim como alegria13”... como encantamento e transformação.
Daniela não se tornou a bailarina que sonhara, mas foi capaz de criar para
si uma história diferente daquela a que estava destinada. Termina seu relato deixando no ar a pergunta se tudo poderia ter sido diferente... À sua
pergunta podemos responder com outra: pode haver melhor expressão
de criatividade do que a criação dos próprios passos na vida?
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14 MORIN, Edgar. Meu caminho. Rio de Janeiro: Bertrand Russel, 2010. p. 371.
15 Ibid., p. 372.

Em um de seus últimos livros, Meu Caminho, Edgar Morin diz que
os recomeços e até as rupturas efetivam-se na continuidade. A
continuidade é o sentimento permanente das ambiguidades, ambivalências, contradições. [...] A continuidade é a infância e a adolescência conservadas até a velhice. A continuidade é o amor jamais
exaurido e a aptidão de renascer, renascer14...
Quase chegando aos 90 anos, recorda que a energia do recomeço
lhe foi revelada aos 15, quando ouviu pela primeira vez a Nona Sinfonia de Beethoven:
Bem no início há uma vibração quase imperceptível, de antes de
toda origem, depois uma débil resposta, invocação e resposta se
confundem, se aceleram, se fortalecem, e, de súbito, explode, com
uma energia extraordinária, o surgimento do Universo. Esse começo é imediatamente seguido de outro recomeço que consolida o
primeiro e a partir do qual vão aparecer as ternuras, as emoções, as
violências; o tema inicial ressurge diversas vezes no decorrer desse
movimento, até seu final, que é exatamente o próprio começo. Essa
é a mensagem que se tornou minha: é necessário começar sempre
e sempre recomeçar. Todas as virtudes manifestam-se nos estados
nascentes, antes que as degradações intervenham: isto é verdadeiro
no amor, na política, na revolução, é verdadeiro em toda parte15.
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da Unicamp e coordenadora do Grupo de Pesquisa Laborarte (www.
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da Unicamp. Membro do Focus Group for Creativity in Education, Fundación Marcelino Botín, Santander/Spain. Implantou e coordenou projetos sociais de iniciação artística nas prefeituras de São Paulo, Santo André
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Quando o todo era mais
do que a soma das partes:
álbuns, singles e os rumos
da música gravada
Marcia Tosta Dias
Surpreendentes são os rumos que a música gravada tem seguido neste
um século de existência1! Cumprindo uma trajetória exemplar que tem
anunciado transformações que aos poucos foram envolvendo outros setores da vida cultural, a produção fonográfica mundial foi equacionando
de maneira sui generis a relação existente entre a criação de conteúdos
musicais e as formas possíveis de seu registro material2.

1 Considero aqui não as
datas dos inventos, que são
do final do século XIX, mas
o período expandido em
que eles começam a circular
rumo à futura popularização.

De maneira mais substanciosa, o movimento se iniciou na década de
1920, sempre liderado por um número reduzido de empresas que, a
partir dos anos 1960, se constituíram em grandes conglomerados atuantes na área do entretenimento. Nas décadas seguintes, tais empresas instituíram um sistema de produção em torno do qual foram sendo
absorvidos, reelaborados e difundidos padrões de nossa cultura musical contemporânea.

2 As questões que apresento decorrem de meus
trabalhos de pesquisa com
o tema, que podem ser
conhecidos, sobretudo, em
DIAS, M.T. Os donos da
voz. Indústria fonográfica
brasileira e mundialização
da cultura. 2. ed. São Paulo:
Boitempo Editorial. Agradeço a Juliano Polimeno e
a José Paulo Guedes Pinto
a chance de com eles discutir alguns dos temas que
me ocupam aqui.

Nos anos 1990, o panorama sofre um estrondoso abalo com a implantação das tecnologias digitais. As mudanças estão em viva operação,
perpassam todas as pontas de um processo ainda não identificado em
sua inteireza.
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3 Refiro-me a questões
presentes em vários capítulos do excelente livro O
futuro da música depois da
morte do CD, organizado
por Irineu Franco Perpétuo e Sérgio Amadeu. São
Paulo: Momento Editorial,
2009, suporte digital. Dele,
especial inspiração surgiu com o texto de Pena
Schmidt “E agora, o que
eu faço do meu disco?”, p.
175-192.

Algumas de suas dimensões são, contudo, bastante claras. O digital,
trazido para a esfera da produção inicialmente como mais um aprimoramento técnico, permitiu, por suas características próprias, a fragilização
daquilo que garantia o domínio das grandes companhias fonográficas: a
exclusividade na produção material de conteúdos musicais específicos
e sua difusão. A partir de meados da década de 1990, a realidade do
setor começou a mudar rápida, profunda e constantemente em termos
econômicos, políticos, organizacionais, jurídicos e culturais. Os lucros
caem drasticamente; as empresas se reestruturam; as relações de poder
são abaladas e outros agentes entram em cena – artistas pertencentes
ou não aos quadros das gravadoras, pequenos empresários dos setores
de comércio/distribuição de discos, de estúdios, de shows, vendedores
ambulantes, produtores piratas e, sobretudo, o ouvinte; o aparato jurídico, legal e institucional existente é fortemente atingido e imediatamente
posto em questão; outras formas de organização econômica das empresas passam a ser gestadas.
Os impactos de tais mudanças para a vida cultural são de amplo espectro e de difícil verificação. Mas evidências fundamentais são percebidas,
sobretudo, no aumento e na diversidade da oferta de música gravada a
partir das facilidades e da descentralização da produção; na geração de
formas alternativas de difusão e no contato direto artista-público; na ampliação da inserção digital e popularização das mídias portáteis e da telefonia celular. Práticas e hábitos culturais estão sendo gerados, ao mesmo
tempo que novos padrões de sociabilidade vão sendo instituídos.
Este artigo propõe o tratamento de uma questão específica com base
na qual se possam acessar desdobramentos atuais desse cenário. Diz
respeito ao lugar ocupado pelo álbum (LP) na produção de música
gravada, na cultura musical contemporânea e seu deslocamento, com
o advento das tecnologias digitais. A prática do download livre e do comércio on-line de música gravada, além de provocarem um cisma na
centralidade até então usufruída pelo disco, promovem um processo de
autonomização de faixas musicais isoladas que, até então, a ele estavam
inexoravelmente ligadas.
Mas qual o sentido de se voltar para o tema num tempo em que a
“morte” do álbum já foi decretada e em seu lugar surgem novas práticas
musicais e culturais? Não se teria exaurido o debate a respeito de uma
realidade considerada distante e superada3?
A ideia é a de retomar a questão de um prisma um pouco diferente.
Trata-se de explorar os conceitos e os sentidos tomados pelo formato
álbum (LP) como forma de criação e expressão cultural própria a determinado tempo, dadas as condições específicas de sua produção material
e alguns de seus desdobramentos atuais.
Assim, além da relação álbum-faixa, aponta-se para a tendência prospectiva de que o que era apenas uma das partes do todo – a faixa
musical de um disco – passa a se incumbir e concentrar toda a comunicação musical e cultural que tinha no álbum o seu veículo. Tal possibilidade, que aqui aparece tratada somente na forma de um repertório
inicial de questões, é a de que a faixa isolada e autônoma expresse
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culturalmente, como single, em tempos da cultura digital, aquilo que
esteve anteriormente a cargo do álbum (único® álbum® single), mas
em patamar diferenciado4.
O suporte e o formato
Interessante notar como as mudanças trazidas pelo digital nos anos
1990 estimularam estudos e análises sobre o tema nessa primeira década do século XXI, trazendo repertório de instigantes questões. Alguns,
no entanto, não distinguem objetivamente o suporte e o formato, ora
usando os dois termos como sinônimos, ora fazendo a opção por um
deles mesmo que a abordagem contemple as duas dimensões5. Por isso
também a questão é aqui retomada, a partir de uma determinada forma
de enfrentá-la.
Da mesma maneira que o desenvolvimento da indústria fonográfica se
fez por meio da interação entre os suportes nos quais o registro musical
era feito e os aparelhos destinados à sua leitura e reprodução, tais suportes materiais definiram também um formato para as obras registradas.
O formato, dado inicialmente pelas características físicas e técnicas do
suporte, refere-se às qualidades e especificidades musicais e estéticas
que o registro pode conter e alcançar. Assim, por mais que tenham sido
vários os tipos de suporte que já deram corpo6 às gravações (cilindros, os
vários tipos de discos, compactos, LPs, cassetes, CDs, arquivos digitais,
como o MP3, entre outros), deles derivaram essencialmente dois tipos
de formato: o álbum e o single.
A busca da sofisticação técnica do registro, traduzida tão perfeitamente
no high fidelity7, foi seguida de perto pelo aumento da capacidade de
armazenamento do suporte. No fim da década de 1940, o advento do
microssulco, por exemplo, além de depurar o processo de gravação e
reprodução, permitiu que o tempo de duração do disco fosse dilatado de
quatro para 30 minutos, fazendo surgir o LP de vinil (long play)8. A essa
altura, uma convenção com grandes consequências para a produção
cultural já estaria definida: a canção de três minutos, cuja duração correspondeu ao tempo que o suporte permitia, perdurou inabalável (como
acontece até os dias atuais) mesmo com as possibilidades trazidas pelo
LP. Vale ainda lembrar que a gravação dos dois lados do suporte, já presente em alguns discos de 78 rotações, tornou-se componente fundamental dos registros fonográficos.
Como contraponto aos compactos simples e duplos – eles também filhos
do microssulco –, que no Brasil movimentavam a maior fatia da produção de discos nos anos 1960, o LP promoveu uma mudança profunda no
panorama, pois possibilitou, entre outros feitos, que os artistas desenvolvessem discos autorais, conceituais, na forma de álbuns9. Além disso, o
LP permitiu o desenvolvimento de estratégia diferenciada adotada pela
indústria fonográfica, que, amparada na padronização técnica que propunha, tratou de expandir-se pelos quatro cantos do mundo.
A produção de um álbum implicou o desenvolvimento e a sofisticação
de saberes específicos, como aquele presente no trabalho dos arranja-

4 A ideia está, de certa
forma, presente em: CARVALHO e RIOS. O MP3
e fim da ditadura do álbum
comercial. O futuro da música depois da morte do CD,
citado em DE MARCHI. A
angústia do formato. Uma
história dos formatos fonográficos. e.compós. Revista
da Associação Nacional
dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação,
abr. 2005. Disponível em:
http://compos.org.br/seer/
index.php/e-compos/article/viewFile/29/30. Sobre o
disco de vinil e suas diversas
formas de apropriação cultural, conferir o artigo de
Simone Pereira de Sá, “O
CD morreu? Viva o vinil!”,
do mesmo livro acima citado, p. 49-74, que, em outra
pista, traz preciosos desenvolvimentos para o assunto.

5 Eu mesma assim procedi
no livro aqui citado. No caso
de De Marchi, no meu modo
de entender, a angústia de
que fala é a do suporte, e não
do formato, por mais que trate também do formato.

6 Como em: ROTHENBUHL e PETERS. Defining
phonography: an experiment
in theory.The Musical Quarterly, v. 81, n. 2. Oxford University Press, 1997, p. 242-264.
7 Cf. Vicente, E. A música
popular e as novas tecnologias
de produção musical. Dissertação de Mestrado – IFCH/
Unicamp, Campinas, 1996.
8 Cf. FLICHY, P. Les industries de l’imaginaire. Pour
une analyse économique
des médias. 2. ed. Grenoble: PUG, 1991.
9 Cf. Paiano, E. Berimbau e som universal: lutas
culturais e indústria fonográfica nos anos 60. Dissertação de Mestrado – ECA/
USP, São Paulo, 1994.
.65

10 Vários são os trabalhos
que se dedicaram até o
momento a estudar o assunto. Além de PAIANO e
DIAS (2008), destacam-se:
Morelli, R.C.L. Indústria
fonográfica: um estudo
antropológico. Campinas:
Editora da Unicamp, Série
Teses, 1991; VICENTE, E.
Música e disco no Brasil: a
trajetória da indústria nas
décadas de 80 e 90. Tese
de Doutorado – ECA/
USP, 2002; ZAN, J. R.
Do fundo do quintal à vanguarda. Tese de Doutorado – IFCH/ Unicamp,
Campinas, 1997; e PINTO,
J.P.G. No ritmo do capital.
Indústria fonográfica e subsunção do trabalho criativo
antes e depois do MP3.
Tese de Doutorado – FEA/
USP, 2011.
11 Pude estudar mais atentamente essas estratégias
que estão apresentadas em
Dias (2008).

dores e como o envolvido na etapa de montagem das faixas em álbum.
Essa etapa, pouquíssimo estudada, diz respeito ao planejamento e à decisão sobre a sequência na qual as faixas são apresentadas, seu encadeamento lógico a partir da concepção do trabalho, considerando inclusive
a pausa existente entre os lados A e B. No entanto, nela também interferem os aspectos mercadológicos, em maior ou menor medida, como é
o caso da escolha da primeira faixa do lado A, frequentemente chamada
de “faixa de trabalho” destinada à difusão, formatada sobretudo para ser
tocada no rádio.
No Brasil, a consolidação definitiva da atividade da indústria fonográfica,
ocorrida nos anos 1970, exemplifica de maneira primorosa a importância
tomada pelo LP. Tanto as companhias que já atuavam no país como as
que chegavam naquela altura, além de inserirem no mercado local discos já prontos de artistas estrangeiros, voltaram-se para a constituição
de casts estáveis com artistas nacionais que participaram, de alguma forma, da grande efervescência cultural dos anos 196010.
Assim, artistas diferenciados como aqueles que vieram a ser identificados com a MPB – naquela altura, em plena constituição – ou aqueles saídos da jovem guarda (ao qual pertencia Roberto Carlos, por
exemplo, um dos maiores vendedores de discos da história da fonografia brasileira) foram contratados pelas grandes companhias e seus
discos produzidos com fartos orçamentos. O pressuposto em termos
estratégicos: absorver essa fertilidade musical de forma sofisticada,
considerando ser mais seguro e, em geral, mais lucrativo manter um
quadro de artistas que vendiam discos com regularidade, nos padrões
definidos para determinados segmentos, do que investir no mercado
de sucessos, que, por sua vez, deveria ser constantemente alimentado
e, por mais que partisse de fórmulas consagradas, o retorno não era
totalmente garantido11.
Por meio dessa primeira estratégia foram produzidas grandes preciosidades da fonografia mundial. A junção de efervescência cultural, farta
criatividade musical, liberdade na proposição de conteúdos, investimentos generosos e condições técnicas as mais sofisticadas possibilitou a sua
produção, a partir do tipo de atuação das grandes companhias.
A questão que aqui ocupa o centro aponta para o fato de que, por mais
que os processos estejam mudando acelerada e inquietantemente,
grande parte de nossa cultura musical ainda é (e talvez ainda seja por
muito tempo) devedora da forma consagrada do álbum, pelos padrões
cunhados nessa fase da produção fonográfica. A sobrevivência da canção de três minutos como sua unidade é uma das expressões desse movimento. É como se a forma da alma continuasse praticamente a mesma
num corpo em muito renovado.
Há, portanto, a necessidade de distinguir tal processo daquele da exaustão e consequente superação dos suportes, presente, por exemplo, na
revolução trazida pela possibilidade dada ao ouvinte de montar sua
lista/coleção pessoal de canções, pela portabilidade dos pequenos reprodutores de arquivos musicais em formato digital, entre outros. Assim, permanece a dificuldade de falarmos, mesmo que simbolicamente,
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na superação total de determinados produtos e práticas culturais num
momento de profundas transformações como o atual. O que se tem
é a convivência – que não pode ser simplesmente pacífica – entre o
existente e o que surge de maneira incisiva não querendo deixar pedra
sobre pedra.
O todo, mais do que a soma das partes
Ao retomar alguns dados que nos permitam pensar no LP como veículo
do álbum enquanto obra de autor, expressão de um conceito previamente concebido e minuciosamente executado, não se podem esquecer
as várias outras apropriações que o suporte já permitiu.
Além da possibilidade, frequentemente lembrada pelos estudiosos, de
que muitos álbuns traziam na realidade apenas duas ou três faixas realmente distintas, sendo as outras mera justificativa para o alto preço
cobrado pelo disco12, é preciso lembrar a importância que tiveram as
coletâneas como produto altamente lucrativo para as gravadoras, viabilizadas a partir do surgimento do LP13.
Por outro lado, seria problemático definir variáveis e critérios que nos
levassem à escolha de álbuns que pudessem ser analisados como álbuns-obra.
O campo de pesquisa seria imenso, diverso e complexo e os resultados gerados seriam, no mínimo, controversos. Portanto aqui, como um
exemplo, gostaria de apresentar apenas observações de caráter bastante
geral, sobre alguns álbuns de Milton Nascimento, considerando a necessidade de compreender a forma como as grandes gravadoras constituíram casts estáveis de artistas nacionais nos anos 1960 e 1970, que passaram a gravar, em média, um álbum por ano, em condições especialmente
favoráveis à criação artística14.

12 Como encontramos
em CARVALHO e RIOS
(2009).

13 DIAS (2008) e em
“Rede Globo e indústria fonográfica: um negócio de
sucesso”. BRITTOS &BOLAÑO (Orgs.). Rede Globo: 40 anos de hegemonia
e poder. São Paulo: Paulus,
2005, v. , p. 214-226.

14 Nesse sentido, vale conferir o trabalho realizado
pela Phonogram no Brasil
dos anos 70. Em primeira
pessoa, o movimento é
narrado por MIDANI, A.
Música, ídolos e poder. Do
vinil ao download. RJ: Nova
fronteira, 2008, a partir do
capítulo 23, p. 115.

Em termos de unidade ou coesão característica a determinados álbuns, e
me refiro àquela percebida por um ouvinte não especialista porém atento,
que nessa circunstância é captada tanto do ponto de vista temático quanto do especificamente musical, sempre penso no duo Minas (EMI-Odeon,
1975) e Geraes (EMI-Odeon, 1976), de Milton Nascimento. Os álbuns
trazem entre eles, além de tudo, uma linha de continuidade. Tais características, no entanto, não são a eles exclusivas, sobretudo nos trabalhos
do artista desse período.

Foto: iStockphoto
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15 Borges, M. Os sonhos
não envelhecem. Histórias
do Clube da Esquina. 7. ed.
São Paulo: Geração Editorial, 2011.

16 SOUZA, A.C. Mil’Tons:
uma identidade cultural
musical. Revista de Economia Política de las tecnologías de la información y de
la comunicación, v. XIX, n.
1, jan./abr. 2012. Disponível
em:
http://www.seer.ufs.
br/index.php/eptic/article/
viewFile/381/317.

Milton Nascimento teve a chance de gravar seus discos em uma grande
gravadora, a EMI-Odeon (somente Odeon em 1969, data do primeiro
lançamento) depois do grande sucesso obtido no II Festival Internacional
da Canção, em 1967, com Travessia, feita em parceria com Fernando Brant.
Marcio Borges, parceiro de Milton e autor de Os Sonhos Não Envelhecem. Histórias do Clube da Esquina15, narra o processo de construção e
elaboração de vários discos do artista nos anos 1970, realizados de maneira sempre coletiva pelos músicos integrantes do que hoje chamaríamos
coletivo Clube da Esquina. Além de ser dono de talento ímpar, Milton
teria desfrutado de apoio irrestrito da gravadora em seus projetos. Borges
lembra uma frase de Milton Miranda, diretor da EMI, sobre o assunto, proferida durante a elaboração do álbum Milton (1970): “Nós temos nossos
comerciais. Vocês, mineiros, são nossa faixa de prestígio. A gravadora não
interfere; vocês gravam o que quiserem” (p. 218).
O disco subsequente partiu da ideia, ousada para a época, de ser um
dos primeiros álbuns duplos feitos no Brasil. Unindo compositores e instrumentistas do circuito Minas-Rio de Janeiro, propunha-se a apresentar o que seria esse clube, em termos de suas concepções e referências
musicais produzidas na Belo Horizonte dos tempos rudes da ditadura
militar. Cita opinião de Ronaldo Bastos, distinto integrante: “Um disco
com princípio, meio e fim, que não seja só um apanhado de canções. Um
disco conceitual” (p. 266).
Para Borges, “nossos discos devem muito de sua unidade a essa insistência de Ronaldo, que sempre se manteve vigilante, para não misturarmos
alhos com bugalhos” (idem).
A partir da negativa inicial da gravadora ao projeto de álbum duplo, sob
a alegação de que não venderia, Milton, acenando para a possibilidade
de procurar outra gravadora, conquistou o apoio de Adail Lessa, diretor
de elenco, e Clube da Esquina foi gravado.
Descontente com a vendagem dos discos do artista em 1973, a EMI
resolveu investir ainda mais e foi produzido o álbum Milagre dos Peixes,
que teve também uma versão ao vivo, gravada na reinauguração do Teatro Municipal de São Paulo, em 1974. Ambos contaram com o melhor
aparato técnico disponível, com a participação de músicos de alto gabarito, com uma orquestra sinfônica no estúdio. O álbum de estúdio tinha
capa com projeto gráfico sofisticado e o show no Municipal, estrutura
própria a eventos os mais grandiosos.
Em Milagre dos Peixes, o tema estava circunscrito, de formas variadas,
aos anos de chumbo. Várias letras foram censuradas e Milton manteve
as melodias na forma instrumental e as interpretou mesmo sem as letras:
“Vou botar no som tudo o que eles tiraram na letra”, cita Borges (p. 315).
Os discos subsequentes são os citados Minas e Geraes. Em artigo que
analisa os álbuns, Alberto Carlos de Souza16 chama a atenção para o fato
de que a relação entre eles está pautada numa diferença de enfoque.
Minas explora as peculiaridades do local, da vida e da cultura de Minas
e do interior do Brasil, e Geraes expõe as referências locais no espaço
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ampliado da América Latina, com a participação de artistas como Mercedes Sosa. Dos temas, prevalece a contraposição entre a vida idealizada do homem simples do sertão e as angústias, os desafios e entraves
trazidos pela violência dos regimes ditatoriais comuns a vários países do
continente naquele momento. Melodias próximas ao nosso cancioneiro
popular são mescladas a outras, herméticas, descontínuas, perturbadoras. Um detalhe tem peso de elemento fundamental: Minas termina com
a mesma vinheta que abre Geraes.

17 WISNIK, J.M. Entre o
erudito e o popular. Revista
de História, n. 157. São Paulo, dez. 2007.

Como em muitos outros artistas, em especial na música brasileira, a obra
de Milton Nascimento e de parceiros de Clube trafega, portanto, na
síntese peculiar do erudito com o popular, lembrando aqui a preciosa
contribuição de José Miguel Wisnik17 para o entendimento dessa particularidade de nossa produção musical.
Considerar determinados álbuns como o todo que transborda a
soma das canções/faixas, em que a relação entre elas produz um
significado maior, transcendente, como na comunicação própria a
outros setores da produção cultural, resulta, contudo, de exercício
pontual restrito a determinadas formas de recepção. Não há nada
que os qualifique a priori dessa maneira ou de outra, assim como não
parece possível orientar tampouco medir tal apreensão, pelo menos
em larga escala Daí a importância de compreendermos e buscarmos
aprimorar o conhecimento do universo da produção de música gravada, como possibilidade de entendimento dos pressupostos dos
quais as obras partem, antes que sejam definitivamente apropriadas
pelo seu público.
Nesse exercício de reflexão, antes de valorizar uma visão idealizada
do álbum perdida no tempo ou uma postura condescendente com
relação aos interesses envolvidos, a ideia é a de relembrar as próprias potencialidades tomadas pelo formato, na situação em que
o talento encontra as condições técnicas e estruturais adequadas,
permitindo o exercício da criação artística própria a um determinado tempo.
A permanência de um repertório mundial de música gravada revela um amplo conjunto de obras que já estão eternizadas, independentemente da crítica rigorosa que se deva fazer ao sistema que
as produziu.
Rumos atuais da indústria fonográfica
Como aqui partimos do pressuposto de que a análise das transformações a que assistimos no âmbito dos suportes materiais de determinadas
manifestações culturais, como é o caso da música gravada, é reveladora dos rumos que essa área da produção cultural vai seguindo, torna-se
necessário ampliar o foco. Cabe então perguntar: em que medida os
produtores culturais estão hoje dispostos e empenhados na promoção
de artistas como se viu nos anos 1970 no Brasil?
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18 DIAS, 2010. Indústria fonográfica: a reinvenção de
um negócio. In: BOLAÑO,
GOLIN e BRITTOS
(Org.). Economia da arte e
da cultura. São Paulo: Itaú
Cultural, 2010. p. 165-183.

19 Cf. Mercado fonográfico
brasileiro em 2011. Disponível em http://www.abpd.
org.br/noticias_internas.
asp?noticia=236.
Acesso
em: 15 de maio de 2012.

No que diz respeito às grandes gravadoras, nota-se que elas continuam sua
tarefa de reinventar seu negócio18 depois da grande crise que viveram no fim
da primeira década do século XXI, a partir da popularização das tecnologias
digitais. Trata-se quase essencialmente de implantar o comércio digital de
música gravada, concentrando sua atividade na cobrança de direitos autorais
e conexos que têm sob seu poder. Proprietárias de um imenso catálogo de
quase um século de produção fonográfica, cuidam de apresentar vantagens
para sua comercialização buscando concorrer, de alguma forma, com a possibilidade de acesso livre a tais conteúdos disponível via web. O caso brasileiro
é representativo do movimento geral.
Vendas de produtos da indústria fonográfica – Brasil 1968-2000
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Fonte: DIAS (2010), acrescido de dados da ABPD (2000-2011) e IFPI (2005-2007).
(Computadas somente as vendas físicas – LPs/vinil, CDs e DVDs e Blu-ray.)

Se o mercado de vendas físicas esteve em franco declínio a partir de
2000, nos últimos três anos manteve-se estável, como se pode ver no
gráfico acima, que ilustra o movimento em tomada mais ampla, a partir
do final dos anos 1960.
Por outro lado, há um crescimento da participação das vendas de música
no suporte digital no conjunto do mercado brasileiro de música. O início
da atividade de várias operadoras de vendas on-line no Brasil, como o
iTunes, aliado à expansão da telefonia móvel, da inserção digital e da
adesão a serviços de streaming (acesso a grande repertório de música
gravada sem necessidade de download, por meio de assinatura).
Segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Discos
(ABPD), esse aumento no total das vendas é o seguinte: 2007 – 8%; 2008
– 12%; 2009 – 11,9%; 2010 – 15%; e 2011 – 16%. Dado que nos interessa especialmente diz respeito à distinção entre as vendas de “músicas avulsas”,
com crescimento de 310,3%, e as de álbuns completos, com 51,2%19.
Nesse sentido, vale apresentar um dado comparativo relativo ao mercado norte-americano no período 2001-2010 que, corroborando os dados
sobre o mercado brasileiro, mostra tendências proporcionalmente inversas no mercado de downloads de álbuns e de faixas isoladas, ou simplesmente de “músicas”, como dizem os executivos da indústria, presente no
gráfico a seguir.
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EUA – Vendas no suporte digital – álbuns e singles – 2001/2010
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20 Na categoria “álbuns”
são considerados LPs, CDs
e álbuns no suporte digital.
O ano de 2001, do qual a
análise parte, toma como
referência a época em que
um sistema como iTunes
começou a operar.
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21 Cf. DIAS, E.K. Música gravada e mundialização da cultura: uma abordagem sobre
os shows musicais. Trabalho
de Conclusão de Curso.
Unifesp, Guarulhos, 2011.
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Fonte: Relatório Digital Music News, elaborado a partir de dados da RIAA-USA20. Disponível em: http://www.digitalmusicnews.com/permalink/2012/120404single. Acesso em:
2 de maio de 2011.

Dados dessa mesma fonte, no entanto, mostram que, por mais que seja
decrescente a receita vinda do comércio de downloads de álbuns inteiros, eles ainda são os responsáveis pela maior lucratividade da indústria.
No mais, toda a cadeia produtiva da música, atualmente expandida a
uma variedade surpreendente de agentes e atividades, acompanha, de
certa forma, o desafio de aprimorar os mecanismos de sua inserção no
mundo dos negócios via internet. A antiga contraposição entre grandes
empresas e companhias independentes perde sentido, à medida que as
antigas indies se tornam empresas de pequeno porte atuando com objetivos específicos dirigidos a determinados nichos de mercado.
Por meio das facilidades técnicas de produção e difusão de música, todos procuram alcançar seus ouvintes, seguidores, fãs, consumidores, não
importando qual o tamanho de sua envergadura empresarial. Vários músicos tomam para si a administração de sua carreira, e as apresentações
ao vivo retomam, num processo cada vez mais substantivo, a centralidade
que tiveram em tempos de menor desenvolvimento da indústria cultural.
Esse processo, que já dura mais de dez anos, parece se constituir no
grande tema a ocupar os gestores de cultura, à medida que a ampliação
do acesso ao registro e à difusão digital estimula cada vez mais as trocas culturais que precisam ser complementadas pelas apresentações ao
vivo, inclusive como forma de sobrevivência dos artistas. Por outro lado,
a inserção do Brasil no circuito internacional de espetáculos musicais, especialmente na área do pop rock, tem crescido exponencialmente, considerando ainda a atual crise europeia e certa melhoria nas condições de
consumo da população brasileira21.
Assim, em um século de desenvolvimento da música gravada, por mais
que as apresentações ao vivo nunca tenham saído de cena, é notável o
aumento da oferta a partir das mudanças que levaram ao fim da centralidade do disco. É claro que os agentes, que já não eram favorecidos pelo
circuito do disco, simplesmente continuam a participar de um sistema do
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22 Mas na base do processo
está a tendência apontada por Flichy e por vários
outros autores da contínua
restrição da fruição cultural
aos limites da vida privada,
a partir do desenvolvimento
dos meios de comunicação
de massa. O usufruto da comunicação mediada caminharia na direção contrária à
fruição cultural coletiva.
23 MARTINS, C.C. Os
discos de coletânea e a indústria fonográfica brasileira
nos anos 1990. Trabalho de
Conclusão de Curso. Unifesp, Guarulhos, 2010.
24 Seguindo a concepção
proposta para suportes e
formatos que aqui se apresenta e considerando que as
coletâneas são álbuns (com
o que o autor seguramente
concorda), penso que talvez
pudéssemos considerar tais
formatos como tipos.

qual foram pioneiros, fazendo dos shows uma forma de divulgação também do disco. Assim, têm provavelmente robustecido o circuito de shows
os artistas que tiveram sua trajetória profissional afetada pela perda de
valor econômico do disco. Grandes nomes da MPB fazem turnês longas e
disputadas, grandes nomes do rock’n’roll mundial saem pelos quatro cantos do mundo em busca de seu público, assim como artistas que já cultivaram seu público via web, ao participarem de circuitos alternativos com
a mundialização de determinados festivais, têm a chance de encontrá-lo
concretamente.
Talvez se possa considerar o movimento – que dialoga com o processo
aqui analisado das relações entre o single e o álbum – que se inicia com
o primado da fruição musical ao vivo numa situação em que existia somente essa possibilidade; segue para a experiência da música gravada22,
que adquire crescente distinção sobretudo nos meados da segunda metade do século XX e retorna ao ao vivo, em outro patamar, convivendo
com formas mais complexas de fruição musical (ao vivo ® gravado ®
ao vivo).
A parte como todo?
Pensar na possibilidade de que o movimento de grande circulação no
meio digital, de canções isoladas desprendidas dos álbuns, por venda
ou troca, possa indicar a concepção de um “novo” formato para a
música gravada requer a retomada de alguns pressupostos da própria
indústria fonográfica.
As coletâneas, tipo de álbum montado com faixas retiradas de gravações
originais, surgiram do interesse orientado para o mercado de aproveitar
gravações prontas e otimizar sua existência por meio de novas formas de
organização do produto. Nos anos 1970, a fórmula mais utilizada era a do
álbum de compilação de sucessos, seguida da instituição de seu formato
mais clássico: a trilha sonora de novelas e filmes.
No fim dos anos 1990, com a ameaça trazida pelos downloads livres, as
grandes companhias investiram fartamente no segmento das coletâneas,
inundando o mercado com os mais diversos tipos de recortes. Assim, os
álbuns foram originalmente retalhados pela própria indústria fonográfica23.
Cauê Martins, em estudo sobre o assunto, apresenta dois formatos específicos tomados pelas coletâneas, a reedição (coleções de versões originais)
e a reinterpretação (coleções de novas gravações de canções já conhecidas, por meio de proposta temática específica)24.
Nesse movimento, a faixa ganha certa autonomia, mas ainda se encontra
presa nos auspícios do dono, reposicionada com base em seus critérios.
O digital rompe essa amarra e oferece ao ouvinte-internauta o poder de
conceber suas próprias playlists.
Por outro lado, pensando na perspectiva do consumidor, Carvalho & Rios
consideram que o sucesso do MP3 “[...] demonstrou um descontentamento por parte das pessoas com o formato do CD e com a maneira
como as músicas são gravadas, organizadas e vendidas nessa mídia”. A
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possibilidade do download é vista como uma forma de reação à “ditadura
do álbum comercial”, que trazia consigo “a obrigação de pagar pelo álbum
inteiro, mesmo que contenha músicas indesejadas” (p. 82).
Tomados os dois últimos movimentos (coletâneas e downloads de faixas
isoladas), ao artista estaria reservado um lugar desconfortável em meio a
um conjunto de interferências e pressões, ora as exercidas pela gravadora, ora as ligadas aos desejos e gostos do consumidor. Em tempos de cultura digital, a autonomia do artista está igualmente em jogo, dadas a força da tradição que ainda ordena a cena e as condições de que desfruta
para com ela romper. Antes de promoverem apenas reações setoriais, as
mudanças que ainda estão em curso apontam para uma transformação
sociocultural mais ampla, pautada pela contradição entre novos sistemas
técnicos que vão sendo criados e sua contraposição a práticas e hábitos
sociais instituídos, arraigados.
Perdida a centralidade do disco no conjunto da música gravada, muitos
artistas da área musical parecem não ter mais pressa de gravar seus
álbuns, optando pelo lançamento ocasional ou programado de singles
para testar possibilidades, preparar o terreno para futuros empreendimentos ou para tentar a sorte com mais economia. São frequentes as
notícias de que determinado artista disponibilizou em seu site um novo
single. Mesmo recordes de vendas são alcançados, como ocorreu em
2010 com a cantora Adele no Reino Unido, com downloads do single
Rolling in the Deep25.

25 Cf. http://mtv.uol.com.
br/musica/adele-bate-recorde-de-lady-gaga-em-vendas-digitais. Acesso
em: 4 de maio de 2012.
26 José Paulo Guedes Pinto explora detalhadamente
essa questão em sua tese
de doutorado já citada.
27 Michel Nicolau aprofunda o conhecimento desses
processos e apresenta a
ideia perturbadora de música sem software. Cf. Monetizing: o novo caráter do
valor da música. Disponível
em: http://www.teoriaepesquisa.ufscar.br/index.php/
tp/article/viewFile/226/174.

O single como formato parece se adequar especialmente à conjuntura
atual, se considerarmos: o fim do interesse das gravadoras em apostar
em novos talentos ou mesmo de outros agentes desse cenário em fazê-lo26; a grande variedade e dispersão dos meios de difusão; a ampliação
das formas de atuação dos artistas e músicos no universo da música gravada; a grande fluidez e velocidade da comunicação no mundo atual; a
adequação dos fonogramas a vários tipos de mídias27.
O fonograma – o registro primordial – é o suporte único das gravações
e, como arquivo de dados, pode ser adaptado e reproduzido das formas mais variadas, seja como álbum de canções, seja como single. Vale
ressaltar, portanto, que não há como eliminar, mesmo no universo da
informação digital, essa materialidade essencial do fonograma.
O single como formato precisará, no entanto, herdar do álbum a responsabilidade de comunicar, só que no tempo de duração de uma faixa,
sentidos contemporâneos da cultura e, assim, se assemelhará curiosamente à forma da canção da qual a indústria fonográfica, em seus primórdios, partiu. No entanto, naquele momento, não se tinha outra opção; uma canção era o que cabia no suporte (o único). Daí esse exercício
de reflexão, trabalhar com a ideia de que retornaríamos, tal como num
movimento em espiral, a uma inspiração hegeliana apropriada aqui livremente, a uma situação que remete àquela da origem, não no que toca às
limitações do suporte, mas na qual a forma do single passa a corresponder a um conjunto de valores e pressupostos socioculturais desse tempo
que o produz (único ® álbum ® single).
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Uma história permeada por técnica, formatos, suportes e meios não
pode, no entanto, fazer diluir ainda mais a especificidade da música
como fina elaboração intelectual do homem, como forma primorosa de
sua expressão. Se no mundo das tecnologias digitais a música gravada
já pode prescindir dos suportes que sempre a conduziram pelo mundo,
talvez chegue o momento em que se faça uma revolução nos formatos,
hora em que será possível deixar, se assim se desejar, os quadradinhos
dentro dos quais a música popular teve de caber até agora para poder circular. Um processo como esse demandaria, certamente, tantas
outras transformações. E assim, depois que essa perturbadora liberdade nos ajudar a sair desse redemoinho cultural no qual estamos, quem
sabe poderemos nos dedicar a produzir e usufruir de novas formas de
expressão musical.

Marcia Tosta Dias é socióloga, professora do Departamento de
Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Seus principais temas de pesquisa estão na área da sociologia da
comunicação, com análises sobre a indústria fonográfica e a música
gravada em geral. É autora de Os donos da voz. Indústria fonográica
brasileira e mundialização da cultura (Boitempo Editorial, 2008), dentre
outros títulos. E-mail: mt.dias@uol.com.br.
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Cinema para quem precisa
Francisco Alambert

O Fim das Coisas
“Fechado o Cinema Odeon, na Rua da Bahia.
Fechado para sempre./Não é possível, minha mocidade/fecha com ele um pouco./Não amadureci ainda bastante/para aceitar a morte das coisas/que minhas coisas são, sendo de outrem,/e até aplaudi-la, quando for o
caso./(Amadurecerei um dia?)/Não aceito, por enquanto, o Cinema Glória,/maior, mais americano, mais isso
e aquilo./Quero é o derrotado Cinema Odeon,/o miúdo, fora de moda Cinema Odeon./A espera na sala de
espera. A matinê/com Buck Jones, tombos, tiros, tramas./A primeira sessão e a segunda sessão da noite./A
divina orquestra, mesmo não divina,/costumeira. O jornal da Fox. William S. Hart./As meninas de família na
plateia./A impossível (sonhada) bolinação,/pobre sátiro em potencial./Exijo em nome da lei ou fora da lei/que
se reabram as portas e volte o passado/musical, waldemarpissilândico, sublime agora/que para sempre submerge em funeral de sombras/neste primeiro lutulento de janeiro/de 1928.”
(Carlos Drummond de Andrade)
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Tudo o que se refere ao cinema no Brasil esteve sempre marcado
por um sinal de morte. É isso que já notava o poeta, tratando do
fechamento de uma sala de exibição na ainda provinciana Belo
Horizonte de 1928, quando a aventura do cinema feito no Brasil
mal havia completado sua primeira década. A história do cinema
brasileiro é desde o início distinguida por um sentimento (bastante
realista) de perecimento, à imagem de um filho natimorto que foi
muito desejado. Desejado porque no fundo sabemos que a formação de um país e de uma cultura na modernidade necessita da
criação e do controle de uma imagem de si mesmo para que esse
país não seja determinado por uma imagem criada por outros.
Foi sob o signo da morte (prematura ou não), ou de uma formação
sempre incompleta, que nosso maior pensador do cinema, Paulo Emilio Salles Gomes, escreveu sua história. Ele mostrou que,
mesmo que os filmes estrangeiros (especialmente os norte-americanos) ocupassem a maior parte do mercado (entre 1896 e 1915,
99% dos filmes exibidos eram estrangeiros), na década de 1920
ensaiou-se uma produção regional que surgia (e desaparecia) em
ciclos: Recife, Pelotas, Porto Alegre, Cataguases, João Pessoa,
Campinas, Manaus, Curitiba, São Paulo e também a Belo Horizonte de Drummond.
Os filmes, e seu público, dependiam quase inteiramente da
participação voluntária de um ou outro exibidor ou de acasos e
acordos precários com as distribuidoras estrangeiras para terem
a chance de existir. Mesmo as aventuras industriais nacionais dos
anos 1940 e 1950, como o caso sintomático da Companhia Vera
Cruz, em São Paulo, acabavam morrendo, seja porque o público
não se reconhecia nos filmes, na maioria dos casos imitações do
cinema estrangeiro (preferindo o “original” importado), seja porque o nó do processo, a distribuição, continuava, desde sempre e
até hoje, nas mãos de companhias internacionais com interesses
particulares fortíssimos (que vão muito além de apenas exibir ou
não certos filmes). Do mesmo modo, quando se tentou, com significativo sucesso de público, através de iniciativas privadas de
produtores associados com realizadores (em muitos casos grandes artistas), fazer um cinema “popular”, lucrativo (e portanto
autofinanciável), como no caso da chanchada carioca entre os
anos 1940 e 1960, ou o “cinema da Boca do Lixo”, entre o final
dos anos 1960 e fins dos anos 1970, as iniciativas pareciam se
chocar e se inviabilizar diante das dificuldades do sistema, da
resposta precária do público, do poder das distribuidoras, da
censura do Estado etc.
No Brasil, nem o que parecia ter nascido tinha segurança de continuar a viver. Escrevendo em meio à ditadura militar, uma das
épocas de morte da utopia de um cinema nacional significativo,
Paulo Emilio desacreditava tanto o público, imerso em alienação e
desinteressado de ver e de pensar sobre uma imagem de si mesmo, quanto o próprio cinema brasileiro, incapaz de criar maneiras
de escapar de seu destino precário e irrelevante. O historiador
apostava que apenas uma “reanimação” cultural da vida brasileira
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poderia criar um processo social novo no qual o cinema nacional
fosse visto como uma necessidade civil. Essa reanimação e esse
novo processo social deveriam ser aquilo que nasceria com o fim
do ciclo militar e com as novas maneiras de se pensar a cultura em
um país que fosse capaz de se reinventar (inclusive de inventar
uma nova imagem de si, ou seja, um novo cinema). Isso nos aproxima do nosso contexto contemporâneo, o Brasil dos últimos 30
anos pelo menos.
Grosso modo, pode-se periodizar a forma de financiamento da
cultura cinematográfica (mas não apenas dela) no Brasil recente
desta forma: o primeiro período, que vai da fundação da Embrafilme, em 1969 (no auge da ditadura), até 1985 (no início da redemocratização); o segundo, entre 1985 e 1989, correspondente à época
da criação do Ministério da Cultura (MinC) e da Lei Sarney (em
1987, o então ministro da Cultura, o economista Celso Furtado,
retirou boa parte do orçamento da Embrafilme); o terceiro, entre
1990 e 1991, com o fim da Embrafilme e do Conselho Nacional do
Cinema (e de quase todo o investimento do Estado em cultura); e
o quarto, que se estende de 1992 até hoje, no qual a Lei Rouanet
é a peça-chave. Note-se que o desmanche ocorrido no começo
dos anos 1990 não foi uma especificidade brasileira, mas parte de
um fenômeno, que alguns chamam de neoliberalismo, ocorrido em
quase todos os países latino-americanos. A produção de filmes
desabou sobretudo onde as formas de desmanche neoliberais foram levadas mais longe, como no México e no Brasil (os maiores
produtores de filmes do continente). Na Argentina, o número de
produções cinematográficas não foi drasticamente reduzido (e
uma das consequências disso é o sucesso mundial das produções
argentinas nas últimas duas décadas).
A Lei Rouanet foi criada depois que o governo Collor extinguiu
não apenas a Lei Sarney (que além do abatimento fiscal permitia
à empresa lançar o valor destinado a um projeto cultural como
despesa operacional) mas o próprio Ministério da Cultura. Pressionado tanto pelo mercado dos produtores culturais quanto pelos produtores independentes, foi criada a lei que levou o nome
do então secretário da Cultura, o filósofo Sérgio Paulo Rouanet.
Antes, porém, modelos de financiamento, voltados para interesses de mercado sustentados pelo Estado, foram testados, como
a lei do município de São Paulo conhecida como Lei Mendonça,
em 1991. Esse seria o modelo “tucano” de utilização de recursos do Estado através de sua distribuição indireta, via renúncia
fiscal, aos produtores do mercado. Esse modelo foi elevado a
política federal na época da Presidência de Fernando Henrique
Cardoso. Em 1995, o então ministro da Cultura, Francisco Weffort, reformulou a Lei Rouanet, transformando a renúncia fiscal
do governo em favor de empresas na mola mestra da política de
financiamento da cultura. No bojo dessa transformação, no caso
específico do cinema, surgiu a chamada Lei do Audiovisual, que
a princípio foi concebida para durar cerca de dez anos, com a intenção declarada de se extinguir uma vez que o cinema industrial
pudesse se autofinanciar.
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Essa política para o audiovisual não apenas não se extinguiu até hoje
como na verdade se tornou hegemônica, ou seja, a maior consumidora dos recursos vindos da renúncia fiscal. Seus recursos financiaram praticamente toda a produção recente de filmes de longa
metragem, além de festivais e premiações. Mais da metade dos investimentos vem de empresas públicas (como a Petrobras) e o resto
de grandes empresas privadas e bancos. O sistema é conhecido: o
ministério aprova projetos apresentados por agentes culturais, que
a partir daí buscam empresas e bancos para financiar esses projetos.
O “financiador” recebe de volta praticamente todo o valor investido
(na verdade apenas antecipado) na forma de benefício fiscal (ou
seja, deixa de pagar impostos devidos). A Lei do Audiovisual prevê um retorno de 100% do valor aplicado. Nesse sistema, a Lei do
Audiovisual financia a produção de filmes, enquanto sua comercialização e seu lançamento são financiados pela Lei Rouanet. Assim,
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indiretamente o Estado paga pelas produções que as empresas decidem fazer por meio de projetos que lhe são interessantes. Quem
tem um projeto mas não tem uma empresa não tem produção cultural financiável (portanto, para todos os efeitos, está morto).
Em 1995 foi publicado um pequeno livrinho que resumia paradigmaticamente os princípios da ideia de que política cultural significa
administração de leis de incentivo. A brochura era intitulada Cultura
É um Bom Negócio. Segundo a súmula, há uma plena identidade
entre o Estado e o mercado. Nesse mesmo ano foi feita uma modificação na Lei Rouanet que introduziu a figura do “captador de
recursos” – um agente intermediário entre o artista (o produtor de
cultura) e o empresário-financiador. Essa medida sedimentou a ligação dos produtores artísticos com as grandes agências publicitárias
e os departamentos de marketing.

Foto: iStockphoto
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A mais evidente consequência desse mecanismo foi a concentração
de financiamentos no eixo Rio-São Paulo. Isso era tão saliente que,
na tentativa de “salvar” a diversidade cultural, foram criados cursos
cujo lema era “cultura como bom negócio”, para formar “captadores”
competentes em outras áreas do país. Aí o círculo se fechava, pois a
concentração no eixo forte do capitalismo brasileiro não era modificada (nos 20 anos de vigência da lei, 67,3% dos projetos aprovados
vinham do Sudeste) e, ao mesmo tempo, a lógica de que cultura
deve ser o que interessa, mesmo que apenas regionalmente, aos
departamentos de marketing das empresas e deve se pautar na lógica do “sucesso”, do “retorno”, da “visibilidade”, do consumo, enfim,
ficava adotada como rotina (e como dogma). Resumindo e exemplificando: a) cinema bom (e “brasileiro”) seriam filmes no padrão
da televisão privada, para a televisão e, sobretudo, com a televisão
(seus atores, seu “padrão de qualidade”, seu tino comercial etc.);
b) cultura é um bom negócio para quem faz negócio, não necessariamente para quem faz a cultura viver e se modificar. Em grande
medida, essa é a lógica que permitiu a nova vida ao cinema feito no
Brasil, que passou a ser denominado “cinema da retomada”.
Esse sistema permitiu a produção crescente de filmes brasileiros
desde o início dos anos 1990 até hoje. As consequências disso são
diversas. Muitos artistas e trabalhadores do cinema puderam prosperar. Uns poucos filmes chegaram a entrar no sistema mundial do
sucesso (inclusive no Oscar hollywoodiano). Alguns poucos puderam flertar com o sempre desejado “sucesso de bilheteria”, sobretudo aqueles que podiam interessar às salas de exibição dos circuitos
dos shopping centers. Esse cinema de sucesso comercial (que é fundamentalmente o que interessa para a visibilidade desejada pelos
novos patrocinadores privados financiados pelo Estado, os departamentos de marketing das empresas) tinha em comum o fato de
depender radicalmente da imagem (em forma, conteúdo, temas e
equipe de produção, sobretudo atores) produzida pela televisão de
massa, a grande criação da ditadura militar brasileira.
Essa submissão do cinema público, mas de produção privatizada, à televisão privada é uma particularidade brasileira significativa. O cinema
iraniano ou grande parte do cinema argentino ou asiático devem suas
conquistas ao fato de ignorarem os padrões impostos pela televisão de
massa. Dialogam com sua realidade por meio de questões de forma
e identidade (o cinema iraniano) ou históricas e de deslocamentos e
frustrações (como boa parte do cinema argentino). O cinema brasileiro das leis de mercado vive apenas o sonho, já frustrado desde o início,
de se tornar uma indústria de entretenimento, coisa que a TV brasileira
já é e que a indústria norte-americana ocupa completamente. Nossos
filmes de sucesso comercial são zumbis da televisão. Nossos filmes
radicais (por radicais entendo literalmente aqueles que têm as raízes
ligadas aos problemas e às peculiaridades próprias e comuns do Brasil,
e também aqueles que se engajam em um trabalho de transformação
e experimentação da linguagem e das imagens cinematográficas) são
“estrangeiros”, exilados tanto do gosto quanto do circuito (sendo que
uma coisa leva à outra), ainda que possam ocasionalmente encontrar
condições de ser realizados.
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Com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao governo, esse quadro apresentou crises e propostas de mudanças. É fato notório que
a política do Ministério da Cultura na gestão de Gilberto Gil e Juca
Ferreira confrontou alguns desses aspectos herdados da forma neoliberal de fomento à produção. Valorizou a descentralização, tentou
reativar a discussão sobre as diversidades e identidades, pensou em
editais, espalhou Pontos de Cultura pelo país. Teve também derrotas enormes, mas gloriosas, como a proposta da Agência Nacional
do Cinema e do Audiovisual (Ancinav) ou a tentativa, frustrada até
este momento, de reformular a Lei Rouanet.
A Ancinav pretendia transformar a Agência Nacional de Cinema
(Ancine, criada em 2001 com o objetivo de executar uma política de
fomento ao cinema baseada no incentivo à qualidade dos filmes, em
sua produção e distribuição e em novos projetos) em uma Agência
Nacional do Cinema e do Audiovisual, algo que parecia a muitos
semelhante à antiga Embrafilme. Entretanto, a proposta previa algo
de fato novo, a união ou a compreensão do processo do audiovisual
como uma totalidade, sem separar cinema e vídeo (ou seja, televisão
e novas mídias), como uma tarefa do Estado. O bombardeio dos
opositores e de grande parte da mídia foi violento. O cineasta Cacá
Diegues, defensor do sistema da “retomada”, dizia que o projeto era
“autoritário, burocratizante, concentracionista e estatizante”. Esse
dogmatismo nervoso repercutia os clichês do período e encontrava
ressonância em todos os setores que lucravam com a ausência do
Estado como articulador de políticas culturais, defendendo a tese
do “mercado livre”. Sobretudo, ele se baseava em uma falácia. O
exemplo citado de “mercado livre” que “funcionava”, e que portanto
deveria nos servir de modelo, era o norte-americano.
Entretanto, a indústria do cinema nos Estados Unidos é o caso mais
evidente de intervencionismo estatal junto aos negócios culturais,
especialmente na área cinematográfica. Foi objeto da política de
Estado norte-americana impor seus filmes aos mercados de outras
nações como parte de suas negociações, ou imposições comerciais,
além da política específica da Guerra Fria. Cinema é guerra, essa é a
grande lição norte-americana. No final da Segunda Guerra Mundial,
quando os Estados Unidos financiaram a “reconstrução” de parte da
Europa e do Japão através do Plano Marshall, este incluía a obrigatoriedade da exibição de filmes hollywoodianos em todos os países
que recebessem dinheiro. Ocupar significa impor uma imagem, desejos e visões sobre as coisas. O desequilíbrio do fluxo de produção
cinematográfica chegou a ser alvo de estudo da Unesco, que propôs
ações para diminuir a fantástica desigualdade (ou seja, a ocupação
do imaginário), já em 1977. O documento, que denunciava a concentração dos meios de comunicação, foi chamado de Nova Ordem
Mundial da Informação e da Comunicação (Nomic).
Essa questão, que no momento neoliberal pareceu ser meramente
dogmática e ultrapassada, ganhou novos significados recentemente
em todo o mundo. Se os Estados Unidos executam internamente,
para o nível das produções, um cinema criado por investidores sem
incentivos diretos do Estado, na União Europeia são aplicadas re.81

gras entendidas como de “exceção cultural” para fins de proteção
e estímulo de seus produtos audiovisuais diante das investidas, aí
sim estatais, norte-americanas. Significativamente, em países em
que existem regras reguladoras e intervenção estatal no campo cinematográfico, como a Espanha, a Argentina, a França, e, em menor
grau, no Brasil, houve aumento de público para os filmes nacionais.
Isso deixa claro que são necessárias, para além da mera produção,
políticas de estímulo para que os filmes nacionais sejam exibidos e
vistos. O que traz de volta as sempre polêmicas medidas como as
chamadas “cotas de telas”, ou as taxações impostas a exibidores e
distribuidores revertendo para a produção nacional de filmes. Muitos países consideram essas medidas inevitáveis diante do poder
oligopolizante instalado através dos circuitos de salas multiplex, em
sua quase totalidade controlado por poucas distribuidoras estrangeiras. Tome-se como exemplo a Buena Vista International/ Disney
(BVI), empresa norte-americana que é a maior distribuidora de filmes da América Latina. Qualquer política contemporânea para o
audiovisual tem de levar a sério essa discussão e essas propostas,
sem preconceito.
O maior desafio contemporâneo na área da cultura (e não apenas
nela, aliás) é reinventar o papel construtivo do Estado na garantia
do direito à cultura. E, para isso, o sistema, já antigo e viciado, das
leis de incentivo próprias apenas à mercantilização da cultura, e não
à cidadania construtiva, deve ser modificado. E não apenas dentro
do Ministério da Cultura. Um bom exemplo vem de determinadas
ações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), um banco público. Em 2004, o banco criou linhas de crédito voltadas para a edição de livros, mas também para a criação de
salas de cinema (e o fim do cinema de rua é parte de uma tragédia
não apenas “cultural”, mas urbana, ou seja, de civilidade). Dois anos
depois, o banco criou o Departamento de Economia da Cultura,
responsável pela elaboração de um Programa de Apoio à Cadeia
Produtiva do Audiovisual (Procult/Audiovisual).
A revisão radical das políticas culturais baseadas no capricho do
mercado é fundamental para se manter vivo o cinema que se deseja, se é que se deseja de fato. Porque a “retomada” é sobretudo
uma etapa que parece ter sua morte, como sempre, já anunciada.
Isso porque o resultado das políticas culturais recentes é fundamentalmente a criação de enormes distorções, concentrações e
desigualdades no “mercado” audiovisual brasileiro. A propalada
“diversidade” de nossa produção é em parte verdadeira, em parte mero recurso retórico. Pesquisas recentes demonstram que no
setor audiovisual a concentração manifesta-se em todos os aspectos: temos salas de cinema em apenas 8% dos municípios brasileiros (mas quase 80% desses mesmos municípios têm uma videolocadora); das mais de 2 mil salas exibidoras, apenas cerca de 600
são responsáveis por 70% do faturamento; 80% dos ingressos são
vendidos para produtos de quatro distribuidoras estrangeiras. E,
se olharmos para o lado da televisão, o modelo de nossa retomada, veremos que uma rede de TV por assinatura nacional controla
80% do mercado, do mesmo modo que apenas uma rede de tele.82

visão aberta detém 70% da receita publicitária e 51% da audiência.
Os filmes, assim como os demais produtos culturais, quase não
circulam porque não há política pública de circulação da produção
nacional. Por isso é difícil ver, ler, ouvir, pensar e comunicar o que
se pensa. A rotina cultural estabelecida replica constantemente
padrões de mercado sem que sua matéria essencial seja legitimada
pelos agentes culturais (e nenhum “vale-cultura” pode modificar
esse quadro). Que cinema pode “renascer” e continuar vivendo
neste estado? Em 2011, as captações via Lei Rouanet alcançaram
1,3 bilhão de reais, enquanto o orçamento do MinC foi de cerca
de 1,6 bilhão de reais. Isso significa que os departamentos de marketing das empresas têm quase o mesmo dinheiro do órgão do
Estado democraticamente eleito para cuidar da cultura do Brasil. E
as empresas efetivamente não gastam dinheiro com cultura. Também em 2011, a cada 100 reais investidos, apenas 7,52 reais eram
dinheiro privado.
Outras formas de produção e criação, entretanto, foram experimentadas em diferentes setores da vida cultural. Talvez o exemplo mais
bem-sucedido até agora seja a Lei do Fomento ao Teatro do município de São Paulo. Considerados dispensáveis pelos critérios e sistemas de escolha dos financiamentos via Lei Rouanet, os grupos de
teatro estabelecidos na cidade de São Paulo se auto-organizaram e
elaboraram uma lei que foi aprovada pelo município (note-se: uma
lei significa o reconhecimento de um direito, e não apenas um programa eventual de produção). Segundo essa lei, uma quantia ficaria reservada para ser distribuída a determinado número de grupos
estabelecidos, novos ou antigos. A escolha dos grupos fomentados
deve ser feita por uma comissão escolhida e dividida entre a própria
classe teatral e a Secretaria Municipal de Cultura (portanto, trata-se
de uma política de Estado, com participação da sociedade civil, e
não de governo). Os projetos devem focar a questão da pesquisa
livre sobre o teatro (ou seja, podem ou não se tornar um espetáculo) e devem necessariamente conter ações de contrapartida social,
envolvimento comunitário e demais ações que revertam em favor
da cidade, seja no nível educacional, seja na formação de público.
O resultado disso nos últimos dez anos é o aumento exponencial de
peças de teatro espalhadas pela cidade, a recuperação de espaços
públicos degradados, a formação de novos públicos, a ligação produtiva entre arte, educação e cidadania. A Lei do Fomento paulistana pode certamente servir de modelo para uma política de cultura
criada de baixo para cima, pelos próprios artistas (note-se, não pelos
“produtores-captadores”), que é o contraponto da ideia de que a
cultura é um negócio de leis de incentivo.
A coragem de se pensar um processo semelhante no campo cinematográfico, que garanta a liberdade de pesquisa em vivo contato
com a sociedade (e não apenas o “público” entendido e segmentado
como “consumidor”) e a segurança e a regularidade da produção
sem estar presa às determinações externas das necessidades de propaganda e do gosto do marketing empresarial é uma tarefa que os
produtores e demais agentes do cinema deveriam tomar para si. No
campo cinematográfico, existem hoje casas de produção realizando
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filmes, trabalhos para televisão e também para outras plataformas.
Essas novas formas de produção, ainda incipientes, ocorrem em um
momento em que as políticas federais anunciam esforços para a expansão do mercado interno, para a ampliação do parque exibidor
(ainda que o cinema de rua siga sendo desmontado) e dos mercados de DVD, TV por assinatura e mesmo de TV aberta.
O maior desafio da produção nacional de cinema hoje é o mesmo
do início do século passado: simplesmente viver (e não apenas sobreviver). O aumento da produção demonstra que o filme no Brasil
existe, mas parece claramente não viver. Ele majoritariamente existe
como uma extensão da televisão, à qual se subordina estética e politicamente, e às políticas de marketing fomentadas pela renúncia
fiscal de empresas. Para viver de fato, esse jogo tem de ser revertido.
O cinema, entendido como uma elaborada construção da imagem
de um país (com toda a diversidade que esse país possui), precisa se
constituir como sujeito, e não como objeto (dos negócios, da economia, da publicidade etc.). Ele precisa viver em relação aos novos
meios visuais dos quais faz parte (a própria televisão, aberta ou por
assinatura, a internet e os meios digitais, com toda a sua capacidade
de produção e distribuição) e sobretudo ser parte de um projeto
em que os interessados estejam livres para criar. Ao Estado cabe fomentar não apenas a oferta de produtos, mas sobretudo sua demanda. Por isso a cultura e o cinema têm de dialogar com a educação.
Essa seria a “reanimação” que Paulo Emilio desejava. Esse pode ser
um projeto para um país e para um cinema que quer e pode viver.
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O direito ao teatro
Sérgio de Carvalho
Não há muita dúvida de que o teatro é o setor da vida cultural brasileira em que o engajamento
na questão das “políticas culturais do Estado” se encontra mais avançado. Setores dos produtores
independentes têm acompanhado de perto e tentado influenciar, através de cafezinhos, seminários e
páginas nos jornais, a recente discussão sobre o Procultura, uma reforma da Lei Rouanet que pretende fortalecer as verbas diretas do Fundo de Cultura e controlar na medida do possível os diretores de
marketing que hoje decidem sobre o patrocínio das artes com recursos de renúncia fiscal. Integrantes
do movimento de teatro de grupo, por sua vez, tentam trazer à pauta o Prêmio de Teatro Brasileiro,
uma tentativa de viabilizar montagens e processos de pesquisa com recursos geridos diretamente
pelo governo. Diante de tal movimentação, alguém poderia imaginar que existe no setor alguma
organização e acúmulo teórico, o que não é uma mentira plena quando comparamos o teatro com
as outras artes. Entretanto, o avanço relativo não esconde que o quadro atual da reflexão é de uma
completa indigência crítica quando se trata de uma verdadeira “política cultural”.
Disputa de recursos
A frase mais lúcida sobre a questão no debate recente foi emitida por um artista que não pertence a
nenhum grupo organizado e, a despeito de sua história no Teatro de Arena e da fundação de uma companhia de repertório na década de 1980, vive hoje da televisão. Antonio Fagundes afirmou em entrevista
a um grande jornal: “Não existe política cultural no Brasil [...] Um Estado realmente preocupado construiria
um teatro em cada bairro e faria companhias municipais, estaduais de teatro” 1.
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1 Entrevista publicada por O
Estado de S. Paulo, Caderno
2, em 21 de maio de 2012.

A observação indica um certo modelo de ação que surgiu, salvo engano, na crise do sistema liberal em alguns países europeus. Apesar
da discutível identificação entre cultura e belas-artes (o que sempre
pressupõe a imagem de um consumo de elite letrada), a sugestão dos
teatros de bairro parece se referir ao caso prático da política cultural
francesa no pós-guerra, que incorporou como projeto de Estado o Teatro Popular de Jean Vilar e criou estruturas para que um movimento
de teatro descentralizado se desenvolvesse através de companhias
subsidiadas, responsáveis não apenas por espetáculos de qualidade
levados a todo canto, mas também por estimular o aprendizado e a
difusão de uma cultura teatral diversa da representação convencional
na indústria cultural e no bulevar.
Na parte prática de seu comentário, Fagundes parece estar dizendo:
uma política cultural, seja o que ela for, terá de ser mais do que delegar
aos empresários a responsabilidade dos destinos culturais do país. Essa
simples posição contrária ao neoliberalismo põe sua fala à frente da tendência geral de um debate que não faz mais questão de esconder a que
vem nos últimos anos. Trata-se de uma peleja aberta pelo acesso aos
fundos públicos. Entre os vários grupos de interesse na disputa estão os
diretores de grandes fundações, os gestores de institutos culturais ligados a empresas, os marqueteiros e advogados envolvidos no negócio da
captação de recursos, os produtores de montagens comerciais paulistas
e cariocas, os administradores de festivais e, enfim, os grupos teatrais
independentes que aprenderam a se organizar desde o movimento Arte
contra a Barbárie, da década de 1990.
Apesar da variedade de tendências e da desigualdade da luta, o interesse é o mesmo: dinheiro público. E é curioso que haja um sentimento geral de que a arte do país depende dessa suposta “política” estatal das verbas: a manifestação sentimental de carência está hoje na boca de todos,
inclusive dos artistas que produzem espetáculos de mercado, aqueles
mesmos que orientam seus espetáculos para resultados convencionais e
procuram a eficácia de resultados voltados para um público-alvo (como
qualquer empresa produtora de bens e serviços) e que, apesar da teórica
adequação às expectativas do entretenimento vulgar, afirmam não ter
facilidade de patrocínio porque, em última instância, as empresas preferem se autopatrocinar. Mas a gritaria surge também entre aqueles que
se consideram “alternativos ao mercado” (alguns chegam mesmo a ser
opositores), que produzem trabalhos experimentais que, por uma razão
ou por outra, de fato têm pouquíssimas chances de existir sem algum
tipo de apoio público ou privado.
Essa aproximação dos contrários (pela qual não só a vitalidade dos experimentais, mas também o lucro e a acumulação do mercado teatral
se tornam dependentes do Estado) faz com que os argumentos se
equiparem: sem conseguir chegar ao ponto complexo de refletir sobre
importância cultural ou a necessidade da universalização da cultura ou
sequer sobre a construção de valores estéticos e políticos, a reivindicação dos chamados “alternativos” acaba por muito se assemelhar à de
seus opositores quando estes querem privilégios em relação às grandes
corporações que também “fazem cultura”, ou às instituições culturais do
próprio Estado.
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Concepção privatista de política cultural
Em qualquer caso, é uma forma de debate corporativo que no fundo se
opõe à construção de uma “política cultural”. Reduz-se ao conflito dramático das vontades de orientar a injeção de dinheiro que o Estado faz
no mercado das artes, seja ele mais central ou mais periférico. O bordão
discursivo “mais verba para a cultura”, com seu fundo de verdade, na medida em que o ministério e as secretarias do país são os primos pobres da
gestão pública, e mal sustentam seu funcionalismo, atualiza a ideologia
do pires na mão e a suposta “distinção espiritual” das artes em relação
ao conjunto social. Pois já não importa de que cultura se trata. Supõe-se
que estamos diante de um valor positivo de antemão: como se toda arte
ou produção simbólica valesse a pena (devemos incluir aí a neonazista)
e tivesse importância social.
A triste constatação de que a reflexão sobre “política pública” regrediu
até no movimento de teatro de grupos (a parte mais inventiva dessa arte
no país), desde os manifestos do Arte contra a Barbárie, em meados
dos anos 1990, deve ser compreendida no contexto de desenvolvimento capitalista recente no país, processo que se intensifica no governo
Fernando Henrique e se acelera no governo Lula, chegando a parecer
natural para a própria esquerda. É evidente que não começa aí a história
nacional da assimilação da produção artística às condições do mercado,
mas é quando ela se totaliza de um modo inédito.
A força da Lei Rouanet
A coincidência dos opostos no interesse por dinheiro público pode ser
explicada de muitos modos. Como sempre, a ideologia resulta da modificação nas condições de produção ocorrida nas duas últimas décadas,
desde o surgimento da Lei Rouanet, em 1991. Na passagem do desastrado governo Collor para o patético período de Itamar Franco, a questão
da cultura não poderia mais ser concebida como reflexão sobre a nação
ou sobre o povo, conceituação populista que parecia servir indiscriminadamente à esquerda e à direita (sempre que desvinculada da prática),
nem abordada segundo critérios de uma discutível cultura humanista,
rejeitada num mundo de fragmentação e especialização pós-moderna.
A Lei Rouanet simbolizava o desejo de que as empresas do país, numa
união doce com a sociedade civil, celebrassem e construíssem um novo
tempo neoliberal da diversidade e pluralidade de manifestações.
Na prática, iniciava-se ali uma desresponsabilização do Estado (em
nome da democratização) com vistas à sujeição a uma entidade simbolicamente mais atual: o mercado, que precisava ser estimulado a se
expandir. A cultura passava a ser encarada como setor da economia (e
não o contrário, como seria de se supor), uma vez que o Estado, agora
muito atento à pressão para enxugar sua máquina, “não pode mais autoritariamente impor um padrão estético ou cultural à sociedade”.
O que se viu nos anos seguintes foi uma expansão dessa lógica de delegação em termos muito práticos, proporcional à privatização de vários
setores feita em nome de uma gestão mais moderna. Como protagonis.87
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ta nacional da transferência de dinheiro público para gerentes de marketing e seus interesses de patrocínio, a lei de renúncia fiscal gerou inúmeros simulacros estaduais e municipais. Cresceu ano a ano o número de
obras teatrais patrocinadas. Em pouco tempo, aqueles artistas que antes
investiam capital próprio e, como pequenos empresários num mundo
do risco, trabalhavam para recuperá-lo na bilheteria perceberam que o
patrocínio rendia mais e era um seguro em relação à venda de ingressos. Com raras exceções, compensava ficar pouco tempo em cartaz,
na medida em que isso permitia reabrir o processo de captação para
uma nova produção ou viagem. Com o mesmo impulso, cresceram os
valores dos aluguéis das casas teatrais e o custo da mão de obra contratada. A profissão de técnico teatral se desenvolveu, havendo maior
especialização de cenógrafos, sonoplastas, cenotécnicos e iluminadores, e passou a ser fundamental contratar caras assessorias de imprensa e investir muitíssimo dinheiro na circulação: a compra de anúncios
de página inteira no jornal se tornou condição do patrocinador para
filiar sua imagem ao espetáculo. Um milhão de reais deixou de ser uma
exorbitância como orçamento para uma grande produção teatral que
ficará poucos meses em cartaz. O ideal de uma “economia da cultura”
parasitária do fundo social tornou-se, em parte, realidade.
Para além do mundinho das produções teatrais, o aparelho cultural privado se desenvolveu enormemente. É um período marcado pelo surgimento dos magníficos “institutos culturais” nas avenidas centrais das cidades. Além dos institutos de todo tipo, privados e estatais, de bancos e
empresas telefônicas, surgiram grandes fundações culturais associadas a
corporações. Percebeu-se que a imagem de uma “empresa cidadã” não
era tão custosa assim e podia se associar a interesses espirituais de uma
elite que gosta de se encontrar na abertura de exposições. Construíram-se
enormes teatros e casas de shows com nomes de empresas e grupos
financeiros. Mesmo os festivais de teatro expandiram sua dimensão e
grade de programação. Um deles adotou uma posição mais agressiva
no que se refere a marketing e se juntou às empresas jornalísticas: a
compra de anúncios e o financiamento das viagens de repórteres notabilizam esse festival, que passa a orientar, através do crítico de plantão,
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o lançamento das novidades do mercado teatral alternativo. E, de uma
vez por todas, o país entrou na rota da compra e venda de espetáculos
internacionais, todos viabilizados com verbas públicas e direcionados ao
consumo de luxo, como dão testemunho os altos valores dos ingressos.
No mesmo passo em que a Lei Rouanet permitiu um desenvolvimento relativo de algumas instituições culturais e liberou verbas ao próprio
funcionamento do aparelho cultural do Estado, através da pressão do
governo nas estatais (na verdade as grandes investidoras na cultura do
país, sobretudo de cinema), houve no período, ao menos até o governo
Lula, um notável retraimento das ações diretas para o desenvolvimento
das artes, dependentes de dotação orçamentária.
O Estado, em todos os níveis, deixou de cuidar de sua estrutura física e
pessoal na área cultural: teatros abandonados, casas de cultura sem equipe, museus e bibliotecas malcuidados. No todo, um desinteresse e uma
incapacidade de formulação de um projeto cultural minimamente socializante. Contrária a qualquer dirigismo cultural, em nome da democracia,
a transferência de controle viabilizada pela única fonte legal de recursos
permitiu à parte já endinheirada da sociedade civil descobrir uma renda
adicional no negócio da cultura, a ponto de desistir do ideal do mercado
como lugar de autonomia.
Mudança da relação produtiva
O que a década de 1990 fez no governo FHC, do ponto de vista de
“política cultural”, conduzida pelo melancólico ministério de Weffort, foi
lançar a pá de cal sobre os resquícios de um projeto anterior contraditório, que nunca chegou a se implantar como ação integrada, mas gerou
alguns efeitos produtivos. Com a supressão desses fragmentos que atravessaram a ditadura militar, decretou-se a totalização da forma mercadoria na relação cultural. Na década seguinte, no governo Lula tentou-se
uma correção da visão neoliberal anterior com a pulverização de ações
baseadas num imaginário tropicalista-populista. Os ministros Gil e Juca
Ferreira procuraram mostrar que sob o totalitarismo do mercado existe
uma diversidade integrável de realizações, e valorizaram de modo abstrato a “produção cultural do povo”, equiparando no discurso o artesanato e o folclore à indústria cultural. Diante dessa pauta de integração
mercantil das diferenças, lançaram-se a distribuir algum reconhecimento
a culturas regionais por meio de editais, infindáveis reuniões de câmaras
setoriais e, de fato, transferiram condições produtivas mínimas (através
da ferramenta potencialmente útil mas mal controlada dos Pontos de
Cultura) a grupos da sociedade civil. A categoria reguladora do debate
nunca deixou de ser, entretanto, a malfadada “economia da cultura”.
Na primeira década de protagonismo da Lei Rouanet, nos anos 1990,
o Estado brasileiro fez a conversão neoliberal clássica: substituiu a noção de “serviço público” pela de “empresa a seu serviço”. Proclamou aos
quatro ventos que também no setor da cultura deveria ser o mercado
a principal força modernizadora e emancipadora. Reações surgiram. O
governo Lula, prometendo crítica ao modelo anterior, convocou as vozes dissonantes (inclusive militantes do teatro de grupo) e as aproximou
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de sua esfera de interlocução. Percebendo que era preciso apaziguar os
ânimos, ampliou o leque das ações diretas do Estado no setor das artes,
aumentando o número de editais destinados aos excluídos da Lei Rouanet. Em pouco tempo, e a preço baixo, cooptou a maioria das vozes contrárias ao processo geral de naturalização do mercado, que atravessaram
a fronteira da miséria para a pobreza produtiva e passaram a gastar suas
energias criativas em lutar por mais editais para a manutenção desse
desenvolvimento capitalista precário e dependente. As invasões da Funarte em nome, outra vez, de “mais verba para a cultura” tiveram força
poética para sugerir o vínculo entre os artistas e a classe trabalhadora,
mas logo se neutralizaram ao se associarem a uma pauta economicista
e autorreferente. Que o contraponto máximo ao modelo anterior da Lei
Rouanet produzido em oito anos tenha sido o Procultura, a ser sancionado agora no governo Dilma, é só um sintoma particular de um amplo
processo de despolitização e perda de horizonte crítico.
Comércio de ruínas
Assim como ocorreu na modernidade europeia dos séculos XVIII e XIX,
a “política cultural” costuma se tornar problema de Estado nos períodos
de intenso desenvolvimento burguês: ou associada a construções do
imaginário nacional ou como resposta crítica, muitas vezes aristocrática,
ao próprio aburguesamento, oscilando entre os extremos da totalização
“identitária” imposta de cima para baixo ou do culto ao particularismo e
à diversidade, que pode se manifestar em muitas formas. Entre a cultura
e as culturas, já observou Terry Eagleton, oscilam as ideologias culturalistas. Mas o que importa saber é o que elas geram ou justificam do ponto
de vista dos meios de produção.
O desmantelamento contemporâneo do setor público das artes (o
pouco que se fez em termos de cultura no país) não é exatamente um
desmanche porque a rigor ele nunca foi constituído como processo integrador capaz de interferir no panorama social. O que existe, sob a forma
de casas teatrais ou de pequenas ferramentas de produção cultural diretamente ligadas ao Estado (nos moldes daquele teatro popular francês
desejado por Fagundes), se deveu ao esforço de homens de esquerda
nas brechas do Estado autoritário, que atuaram à espera de um tempo
melhor. Não por acaso, o Serviço Nacional do Teatro surge na era Vargas e a Funarte na ditadura militar.
Quando essas casas em construção deixaram de ser ocupadas pelos vivos, o canteiro de obras se converteu em ruínas. E o que resta hoje são
pedaços mal erguidos, prontos para cair. Nas exceções a essa tendência,
nos casos em que o poder público modernizou seu aparelho (em alguns
estados) e resolveu interferir diretamente no ambiente cultural do teatro, predomina, paradoxalmente, o clientelismo mais grosseiro (como na
criação, em São Paulo, de companhias voltadas para a espiritualização
da elite, ou de uma escola de teatro cedida a um grupo particular sem
edital divulgado ou debate público). Tempos impensáveis aqueles em
que Mário de Andrade abriu a porta do Teatro Municipal aos operários,
ou em que grupos amadores ocupavam aquele palco. Diante da inexistência de projetos culturais consequentes, a tendência é a mesma: os
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poucos espaços públicos das pequenas cidades são “resgatados” pela
burguesia local ou são, nas capitais, transferidos à gestão de empresas
disfarçadas de “organizações sociais” com o argumento de que elas têm
maior mobilidade na gestão de recursos e, portanto, maior capacidade
de contabilizar eventos. Com exceção da insuficiente Lei de Fomento
ao Teatro para a Cidade de São Paulo, que apoia pesquisas continuadas
de grupos teatrais e prioriza o processo de trabalho, e não o resultado (o
que ao menos desautomatiza a lógica do produto cultural), tudo que se
tem hoje no país em termos de política para a cultura é a transferência de
recursos públicos a produtores individuais privados.
A título de contradição
Em qualquer desenvolvimento capitalista, a disseminação da forma mercadoria não se faz sem embates ou de imediato. A manufatura convive
com a indústria até que seja incorporada e eliminada pela luta concorrencial ou encontre um novo lugar como produto de troca na periferia do sistema. Esse processo geral de especialização e separação das
esferas, fragmentação e abstração, pelo qual o trabalho é submetido a
uma dinâmica de controle externo, é em tudo contrário à experiência
cultural livre, à realização da vida por sujeitos. É somente, portanto, na
contramão da maré que existe alguma chance de pensar política cultural.
No atual estágio de desenvolvimento da indústria da cultura no país, no
qual o pequeno artesanato teatral do passado assume a condição de
abastecedor de uma engrenagem maior, em que a quase totalidade dos
artistas passou a ser regulada por determinações do negócio artístico,
trabalhando para atender aos pedidos de empresas ou teatros contratantes, empurrados por uma expectativa abstrata de inserção, debater
política cultural passa a depender da construção de outra cultura política.
Não se trata aqui de sugerir ações possíveis. No caso do teatro, basta
olhar um pouco para a realidade dos acervos e da memória, da produção
editorial, do ensino, da difusão das pesquisas acadêmicas, da fragilidade
do estímulo às associações livres, dos espaços públicos e sua utilização
restrita para perceber que o mínimo está por ser feito. Cultura, entretanto, deve ser algo mais do que a fruição da arte. E, seja o que for uma política desse tipo, ela deverá, no mínimo, produzir contradições em relação
a um Estado que já não se envergonha de ser gestor do capital.
Nas atuais condições, um programa para uma possível política cultural
mais justa terá de ser negativo:
•

•
•

•

terá de estimular sempre processos culturais de longo prazo (não
produtos) e apoiar as pessoas neles envolvidos, oferecendo possibilidade de aprendizado e criação cultural que não se orientem por
uma possível entrada no mercado. O que depende da convicção de
que o mercado não é a única realidade da vida.
terá de se opor à disseminação da lógica do consumo cultural, que
identifica os espectadores a consumidores, que contabiliza seres
passivos a ser atingidos por eventos, que adota critérios quantitativos para avaliar os efeitos culturais.
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•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

terá de compreender cultura como um processo mais amplo de
aprendizado, invenção, desenvolvimento intelectual e sensível das
capacidades de relação social, muito mais abrangente do que a
produção artística ou de entretenimento.
terá de estimular agrupamentos contrários ao caráter monopolista
do sistema de reprodução cultural.
terá de apoiar antes formações e movimentos coletivos do que realizadores individuais, terá de oferecer acesso social aos meios de
produção da cultura, terá de considerar o amadorismo cultural tão
ou mais importante do que o profissionalismo, e procurar integrá-los,
terá de fortalecer a noção de sujeito cultural, o que depende de
uma formação crítica e política.
terá de romper com a aura de cultura de elite que paira sobre certas
instituições (como herança liberal) e abrir as portas dos teatros municipais, estaduais e federais a projetos de intercâmbio entre áreas,
de modo que as artes, ciências, crítica, memória e literatura desloquem seus lugares convencionais e superem as distâncias sociais.
terá de desconfiar das formas dominantes e tomar partido diante
da produção cultural da sociedade civil.
terá de considerar que a cultura não é privilégio de classe, mas um
direito que depende do tempo livre.

Sérgio de Carvalho é dramaturgo, diretor teatral da Companhia do Latão e
professor da Universidade de São Paulo (USP). www.sergiodecarvalho.com.br
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Foto: Rubens Chiri/Itaú Cultural

Música, dança e artes visuais:
aspectos do trabalho
artístico em discussão
Liliana Rolfsen Petrilli Segnini
Introdução
A atividade do artista representa, ao mesmo tempo, a realização de um trabalho, o exercício de
uma profissão, expressão artística. Analisar essas três dimensões no seu fazer cotidiano implica
complexidade, entre elas existem tensões permanentes. O objetivo deste artigo é analisar, na
dimensão considerada, as trajetórias de artistas num campo específico de pesquisa – Programa
Rumos Itaú Cultural – procurando compreendê-las por meio das narrativas dos próprios artistas
entrevistados.
Diversas áreas da cultura e da arte são privilegiadas nos processos seletivos organizados pelo
Programa Rumos Itaú Cultural, desde 1997: cinema e vídeo, arte e tecnologia, educação, pesquisa
acadêmica, jornalismo cultural, literatura, música, artes visuais e dança. Quer seja pela abrangência
nacional, considerando as diversas regiões do país, quer seja pelas múltiplas linguagens consideradas,
o programa Rumos torna-se um verdadeiro laboratório social para a análise dos processos de
formação profissional, das relações e condições de trabalho de seus participantes. Como se formam?
Em quais condições trabalham?
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Neste artigo será realizada uma síntese do que foi possível compreender
considerando as pesquisas realizadas por meio de entrevistas com
artistas selecionados em três programas Rumos – música, dança e artes
visuais – no período de 2008 a 2010. Entre os “achados de pesquisa” serão
privilegiados aspectos que apontam para tendências contemporâneas na
realização do trabalho artístico, nas diferentes linguagens consideradas.
Para tanto, metodologicamente, as três pesquisas foram realizadas
considerando as mesmas indagações teóricas e os mesmos procedimentos,
com o intuito de melhor comparar os três campos mencionados. É o que
será realizado neste artigo – comparar –, privilegiando, entre as dimensões
selecionadas nos resultados de pesquisa, três aspectos passíveis de
aproximação, reconhecendo as singularidades no campo da música, da
dança e das artes visuais:
•
•
•

o crescimento da população ocupada no campo do espetáculo e
das artes;
a crescente institucionalização da formação profissional universitária
do artista;
a instável condição de trabalho em arte.

Antes, porém, dois tópicos introdutórios informam as indagações
teóricas elaboradas para esses três campos de pesquisa, assim como
a construção destes, reiterando o que já foi explicitado nos relatórios
específicos referentes a música, dança e artes visuais, disponíveis no site
do Observatório Itaú Cultural1.
Indagações para um campo de pesquisa – o trabalho em arte
É possível analisar arte – atividade que implica forte engajamento
do artista – como um trabalho e o artista como um trabalhador,
reintegrando, desta forma, a atividade artística na esfera do trabalho
e dos constrangimentos singulares que a constituem no presente
(RANNOU E ROHARIK, 2006). A arte, como salienta Becker já nos
seus primeiros e pioneiros estudos sobre o trabalho dos artistas, é uma
atividade reconhecida, transmitida, apreendida, organizada, celebrada.
Como toda atividade, obedece a regras, a constrangimentos, inserese em processos de formação profissional, na divisão do trabalho, em
organizações e instituições, profissões, relações de emprego, carreiras
profissionais (BECKER, 2006, p. 27).
O trabalho artístico se inscreve também (mas não só) na lógica de
mercado, e essa vinculação se expressa nas configurações do próprio
momento histórico. As tensões entre arte, trabalho e profissão
evidenciam que o trabalho que produz arte é submetido a controles
criados na esfera da produção do valor, mesmo que o referido controle
seja justificado em nome da “qualidade artística”, e não do valor criado,
de difícil mensuração – é verdade –, mas não deslocado da esfera
ampliada de acumulação do capital. Assim, a tentativa de “levantar o
véu da produção”, por meio das entrevistas, demandou a recuperação
de dimensões históricas, indagar como era no passado para melhor
compreender o presente.
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Molière, ainda no século XVII, com muito humor analisa, em O Burguês
Fidalgo, o drama do artista à procura de trabalho (e financiamento). De
lá para cá, o problema permanece atual, outras obras trouxeram essa
temática, ainda presente na contemporaneidade ainda fundamental para
a realização do trabalho artístico. Entre elas ressalto a contribuição de
Norbert Elias, na análise elaborada pelo autor da história social de Mozart.
O que significa “ser socialmente reconhecido como artista, e ser ao mesmo
tempo capaz de alimentar sua família?”, indaga o autor. Com base na vida
de Mozart, como indivíduo, artista na corte austríaca, o autor recupera as
contradições daquele momento histórico e elabora um modelo teórico
de análise: recuperar as pressões sociais que agem sobre o indivíduo,
não tão somente como narrativa histórica, mas como estudo sociológico
que recupera a configuração de uma época. As tensões no processo de
produção da arte concretizada por um artista burguês, na sociedade da
corte, são analisadas por Norbert Elias como expressão da estrutura de
conflitos de padrões diferenciados de comportamentos, sentimentos,
interesses entre a corte e os grupos burgueses (ELIAS, 1994).
É um desafio para a sociologia reelaborar, no presente, as questões
propostas por Elias às redes de instituições da corte e da aristocracia,
em termos de configurações, relações de dominação e exploração. As
instituições – Estado e mercado – constituem o contexto no qual se
inscrevem os artistas e no qual desenvolvem seus trabalhos.
O crescimento das atividades culturais possibilitou, no mundo contemporâneo,
que estas assumam “o papel motor do desenvolvimento da economia,
equivalente ao do automóvel no século XX e ao das ferrovias na segunda
metade do século XIX” (DEBORD, 1996). Essa afirmação só é possível de
ser compreendida se reconhecida a relevância da dimensão mercadoria no
processo de criação artística, já há muito observada, mas intensificada no
contexto da mundialização, do relevante papel das grandes corporações e
da privatização da cultura (WU, 2006). “A arte como mercadoria é parte das
relações econômicas e sociais da modernidade capitalista que se constituiu
ao individualizar o sujeito produtivo e o sujeito que lucra ao explorar, por sua
vez, o sujeito que produz, colocando a produção de mercadorias no centro
deste sistema” (ALAMBERT, apêndice, p. 1. In: WILLIAMS, 2007).
A cultura no contexto da “globalização acelerada” e do “capitalismo cultural”
torna-se um recurso. “A desmaterialização característica de várias fontes
de crescimento econômico [...] e a maior distribuição de bens simbólicos
no comércio mundial (filmes, programas de televisão, música, turismo etc.)
deram à esfera cultural um protagonismo maior que em qualquer outro
momento da história da modernidade” (YÚDICE, 2006, p. 26).
Reiterando as análises citadas, é compreendido, neste trabalho, que
a importância, a singularidade e a complexidade dos setores culturais
das artes e dos espetáculos também são submetidas às mudanças
econômicas e sociais, em que o mercado e sua lógica financeira e
comercial assumem importância jamais observada na história.
Nesse contexto, cabe perguntar: o que informam os artistas entrevistados
sobre a relação que estabelecem entre arte, trabalho e profissão? Quais
são as condições de trabalho que vivenciam cotidianamente?
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A construção dos três campos de pesquisa – música, dança e artes
visuais
A pesquisa recorreu ao cruzamento de várias fontes e métodos:
dados institucionais (estatísticas – IBGE/Pnad, MTE/Rais, MEC/
Censo –, classificação ocupacional – CBO 2002 –, políticas públicas)
somaram-se às entrevistas de longa duração, aos cadernos de campo
elaborados com o objetivo de captar o não dito (ou não gravado) nos
momentos de entrevista, à análise de fotografias como registro de
relações sociais, não ilustrações tão somente. As entrevistas de longa
duração, gravadas em áudio, foram realizadas com 108 artistas, sendo
39 músicos, 44 artistas visuais e 25 artistas da dança, conforme quadro
abaixo. As entrevistas não só possibilitam a apreensão de questões
aguardadas pelo pesquisador em decorrência do conhecimento
acumulado sobre o objeto, mas, sobretudo, informam aspectos
inesperados, constituindo caleidoscópios sociais que informam
dimensões do contexto social no qual se inscrevem, assim como o
fazer cotidiano do trabalho artístico.
As entrevistas não obedeceram a um roteiro fechado; todos os artistas
foram informados sobre os objetivos da pesquisa e da entrevista e a eles
foi proposto que narrassem sua história de vida considerando a trajetória
familiar, educacional, de formação específica no campo artístico, o
processo de inserção e de desenvolvimento na carreira, condições de
trabalho, formas de procura de trabalho, expectativas para o futuro.

Artistas entrevistados no período 2008-2010
Observatório Itaú Cultural
Programa Rumos Itaú Cultural Música, Artes Visuais e Dança
Programa Rumos
Itaú Cultural

Inscritos

Selecionados

Entrevistados

Música

2.222

50

39

Artes Visuais

1.617

45

44

Dança

676

26

25

Total

108

A ordem cronológica das experiências narradas foi determinada pelos
próprios entrevistados, raramente interrompidos. Assim, reiteramos
a análise de Queiroz sobre a relevância das narrativas individuais na
análise dos fenômenos sociais:
[...] a história oral pode captar a experiência efetiva dos narradores,
mas destes também recolhe tradições e mitos, narrativas de ficção,
crenças existentes no grupo [...] Narrativa linear e individual dos
acontecimentos que ele considera significativos, através dela
se delineia as relações com os membros de seu grupo, de sua
profissão, de sua camada social, de sua sociedade global, que cabe
ao pesquisador desvendar (QUEIROZ, 1991, p. 5).
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Os blogs criados pelos artistas da dança também se constituíram campo
de pesquisa, por meio do qual foi possível compreender singularidades
na construção da obra coreográfica.
Os narradores informam configurações sociais, quando singularmente
analisamos suas trajetórias, e por meio delas é possível compreender
aspectos da sociedade na qual estão inscritos (ELIAS, 1994). No caso,
a partir do campo da música, da dança e das artes visuais, tal como
informado por esse grupo de artistas, é possível compreender um pouco
mais a história social do próprio país.
Para tanto, é recuperada a pergunta já formulada na análise da trajetória
de formação e de trabalho dos três grupos de artistas selecionados no
Programa Rumos Itaú Cultural, inspirada na obra do sociólogo alemão
Norbert Elias. O artista (constata o autor) sempre esteve sujeito a
estruturas sociais que lhe possibilitaram a realização do trabalho artístico
em determinadas condições históricas, sistemas de interações nomeados
por Elias configurações.
O programa Rumos seleciona projetos inscritos nas diferentes regiões
do país com o intuito de descentralizar e ampliar o eixo de produção
cultural, ainda predominantemente concentrado na Região Sudeste.
Neste texto somente serão referidos os artistas inscritos nos programas
indicados a seguir.
O Programa Rumos Itaú Cultural Música edição 2007-2009 privilegiou
trabalhos tanto de iniciantes, com o objetivo de revelar novos valores,
como de quem já possui trabalhos consolidados. Entre os 2.222 músicos
inscritos em 2008, 50 foram selecionados na categoria Mapeamento,
resultado de concorrido processo seletivo, entre músicos e musicistas
de todas as regiões do país e de diversas formas de expressão estética,
sintetizadas em música de raiz, popular e erudita. Representantes
de diferentes clivagens sociais – de classe, gênero, etnia, geracional –
compõem tanto o grupo inscrito como o premiado; desse último, 39
músicos foram entrevistados.
No Programa Rumos Itaú Cultural Artes Visuais edição 2008-2009,
intitulado Trilhas do Desejo, inscreveram-se 1.617 artistas (ou coletivos),
dos quais somente 45 foram selecionados, representando 11 estados
brasileiros e todas as regiões do país: 26 da Região Sudeste (16 de São
Paulo, sete do Rio de Janeiro e três de Minas Gerais); sete representantes
do Sul (três do Rio Grande do Sul, dois de Santa Catarina e dois do
Paraná); da Região Norte, do Pará, foram selecionados cinco trabalhos;
do Nordeste, mais cinco, sendo três de Pernambuco e dois do Ceará;
mais dois trabalhos (um do Distrito Federal, outro de Goiás) vieram
do Centro-Oeste. “O que predomina é uma arte eminentemente
urbana, com raros diálogos com o meio rural ou, mais simplesmente,
com a natureza”, observou Paulo Sérgio Duarte, coordenador-geral da
equipe de curadores que compôs a comissão de seleção. “A diversidade,
o caráter plural da arte contemporânea, e seu caráter exploratório de
novos territórios de produção de sentido, mais que apenas experimental,
é o que me parece ser a tendência predominante: a cidade, e não
mais o ateliê, parece ser o grande laboratório desses artistas.” Por essa
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razão, Duarte caracteriza os projetos selecionados como expressões do
“urbano, moderno, complexo e contraditório”, produção de um “artista
cidadão – aquele que habita a cidade –, apresentam poéticas muito
individualizadas que, mesmo quando dialogam com o entorno imediato,
sempre procuram evitar aproximações fáceis e diluídas”.
O Rumos Itaú Cultural Dança é, sobretudo, um programa de pesquisa
no campo do trabalho artístico em dança, desde sua criação, em 2000.
Essa dimensão, presente em poucos editais nacionais, foi ainda mais
destacada em sua quarta edição e nos dois programas (ou carteiras) que
a constituem: Mostra de Processos e Videodança.
A Mostra de Processos implicou a apresentação pública dos resultados
alcançados, até aquele momento – de 6 a 14 de março de 2010 –, dos
projetos inscritos num longo processo seletivo, cada vez mais concorrido.
Entre os 506 projetos inscritos, somente 21 foram selecionados,
representando dez estados brasileiros e todas as regiões do país.
Blogs foram criados registrando o processo de trabalho vivenciado por
esses artistas, suas dúvidas, acertos, angústias, enfim, narrativas sobre o
processo criativo desenvolvido.
Após seis meses de trabalho, apresentam [...] os resultados
alcançados até o momento. Durante o período da bolsa, cada
artista criou um blog, no qual apresentou o desenvolvimento de
suas criações. Esses blogs têm como objetivo tanto registrar como
acompanhar o passo a passo quanto abrir um espaço de discussão
e exposição de questões, procedimentos e parâmetros, além de
disseminar a função da pesquisa (SOBRAL, Sonia. Coordenação
do Programa Rumos Itaú Cultural Dança, 2010).

Conforme já dito no início deste artigo, serão analisadas neste texto três
dimensões sociológicas observadas nos diversos campos de pesquisa,
salientando aspectos que aproximam os trabalhadores artistas, sem
deixar de destacar suas singularidades.
Crescimento da população ocupada no campo do espetáculo e
das artes
Quando comparados os artistas da música, da dança e das artes visuais,
uma convergência se destaca: há uma variação da população ocupada
no campo dos espetáculos e das artes que se faz de modo mais acelerado
que o crescimento médio da população ocupada no país.
No Brasil, as ocupações que constituem o mercado de trabalho dos
“profissionais dos espetáculos e das artes”, tal como expresso na nova
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO, 2002), estão inscritas no
Grande Grupo 2 – Profissionais das Ciências e das Artes, subdividido
em Subgrupo Principal 26 – Comunicadores, Artistas e Religiosos
e em Subgrupo 262 – Profissionais de Espetáculos e das Artes,
esse último composto dos seguintes grupos ocupacionais2: 2621 –
Produtores de Espetáculos; 2622 – Diretores de Espetáculos e Afins;
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2623 – Cenógrafos; 2624 – Artistas Visuais, Desenhistas Industriais e
Conservadores Restauradores de Bens Culturais3; 2625 – Atores; 2626 –
Músicos Compositores, Arranjadores, Regentes e Musicólogos; 2627 –
Músicos Intérpretes4; 2628 – Artistas da Dança (exceto dança tradicional
e popular); 2629 – Designer de Interiores de Nível Superior.
O número de ocupados no Brasil, em 2003, era cerca de 80 milhões;
em 2005, 87 milhões; em 2007, 90 milhões. Houve uma ampliação
de pouco mais de 13% no número total de ocupados no período em
questão. O número de profissionais de espetáculos e das artes, por sua
vez, apresentou um crescimento próximo a 30% no período, passando
de 475.700, em 2003, para 616.600, em 2007. Nesse mesmo sentido,
mas com porcentagens diferenciadas, é registrado o crescimento da
participação dos ocupados em música (de 101.896 para 118.431 músicos
– 16%), dança (de 4.800 para 7.333 bailarinos – 53%), artes visuais (de
347.821 para 471.222 artistas – 36%).
O expressivo crescimento dos ocupados em artes e espetáculos no Brasil
não constitui uma exceção. Diferentes pesquisas realizadas em outros
contextos nacionais apontam o mesmo fenômeno (MENGER, 2005;
RANNOU E ROHARIK, 2006; COULANGEON, 2004), reiterando,
estatisticamente, que o crescimento das atividades culturais assume
no presente relevância singular, comparada, em termos econômicos, à
indústria automobilística no século XX e à ferroviária no XIX (DEBORD,
1996). Na França, só para citar outro contexto nacional, em face de uma
população ocupada que cresceu a uma taxa de 7,3% nas duas últimas
décadas do século XX, o incremento dos ocupados nas profissões
artísticas no mesmo período foi de 250% (MENGER, 2002, p. 35).
No entanto, apesar da relevância do crescimento do setor na economia
nacional, o trabalho artístico, quer seja realizado ao vivo – música e
dança – ou apresentado ao público em diferentes suportes – artes
visuais –, expressa uma contradição quando observada a relação entre
formação profissional e condições de trabalho, num contexto cada vez
mais competitivo. Por um lado, é crescente a participação dos artistas
entre os formados no curso superior; por outro lado, as condições
de trabalho que vivenciam são caracterizadas por intermitência
(de edital em edital, de cachê em cachê), multiatividades, trabalho
sem perspectiva de longo prazo, sem proteção social. Raros são os
profissionais artistas que conseguem elaborar projetos de trabalho de
longa duração.
Crescente institucionalização da formação profissional universitária
do artista

3 O grupo 2624 agrupa

três conjuntos de ocupações que representam universos profissionais distintos, mesmo
que
frequentemente
inter-relacionados, ou
seja, muitos artistas
visuais também trabalham como desenhistas
industriais e vice-versa.
No entanto, o processo criativo distingue-os
fundamentalmente dos
restauradores, cuja preocupação maior é respeitar a obra a ser restaurada, e não recriá-la.
Em cada grupo, as subdivisões ou os sinônimos
regionais são muitos,
eles também frequentemente entrelaçados no
fazer diário dos ofícios.

4 Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios/
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(Pnad/IBGE).
Nessa
base de dados, a CBO
Domiciliar é considerada para a captação
destes; ela difere da
CBO 2002, já referida,
em alguns grupos ocupacionais, entre eles os
próprios músicos, inscritos em dois grupos:
- 262 – Profissionais de
Espetáculos e Artes:
2624 – Compositores,
Músicos e Cantores;
- 376 – Artistas de Artes
Populares e Modelos:
3762 – Músicos e Cantores Populares.
Considerando os objetivos específicos da
pesquisa – músicos –,
esses dois grupos foram
somados e considerados
na composição dos Profissionais de Espetáculos
e das Artes.

Heterogeneidade. Essa é a palavra-síntese dos muitos caminhos que
possibilitam a formação de um músico, bailarino ou artista visual,
frequentemente analisada sob o equivocado registro de vocação ou
dom. Esta pesquisa recuperou diferenciados e árduos processos de
formação, raramente interrompidos, sob o risco de o artista perder a
possibilidade de continuar a exercer a profissão. As entrevistas revelam
trajetórias singulares de formação no campo musical, da dança ou
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5 Lei de Diretrizes e Ba-

ses da Educação Nacional. Lei no 9.394, de 20
de dezembro de 1996.
Estabelece as diretrizes
e as bases da educação nacional. “Art. 26.
Os currículos do ensino
fundamental e médio
devem ter uma base
nacional comum, a ser
complementada,
em
cada sistema de ensino
e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais
e locais da sociedade, da
cultura, da economia e
da clientela. § 2º. O ensino da arte constituirá
componente curricular
obrigatório, nos diversos
níveis da educação básica, de forma a promover
o desenvolvimento cultural dos alunos.”

das artes visuais que exprimem várias dimensões sociológicas que
contribuem nesse processo, tais como a origem socioeconômica do
artista, o estímulo da família ao aprendizado da arte (frequentemente
seguido de interdição, quando a opção passa a ser profissão), as
relações sociais de gênero, a relevância do mercado no contexto de
mudanças nas políticas públicas de financiamento e apoio ao trabalho
que desenvolvem.
Expressam também o papel do Estado na institucionalização da
formação do artista, por meio de conservatórios e da criação de cursos
de ensino superior, sobretudo nas universidades públicas, bem como
seu papel de legitimador das certificações profissionais por meio dos
sindicatos e de ordens profissionais. Entre tantas formas heterogêneas
de formação, uma só voz coletiva afirma dois aspectos: a relevância do
mestre – o artista formador, nem sempre um professor – e a formação
permanente, constante desafio.
No entanto, é possível observar a crescente formação do artista nos
cursos universitários. O aumento de matrículas nos cursos de música no
período de 2000 a 2005 informa um crescimento, em números absolutos,
de 3.198 para 10.067 (215%). As instituições públicas representam 65% das
vagas oferecidas, concentradas, sobretudo, na Região Sudeste do país
(Inep/MEC, censos do ensino superior, cruzamentos especiais, 2008).
As matrículas nos cursos de dança também crescem. No curto período
2003-2007, é observado o crescimento de matrículas de 1.255 para
1.354 alunos, ou seja, em apenas cinco anos, cem alunos a mais estavam
matriculados em dança, representando 8% no período.
Em artes visuais são observados não só o crescimento do número
de cursos com o objetivo de formar o professor ou o artista em
artes plásticas e visuais (e outras denominações), mas também o
expressivo crescimento do número de matrículas e conclusões nos
referidos cursos, conforme registra o Censo da Educação Superior do
Ministério da Educação (MEC). No período 2003-2007, nos cursos
relacionados às artes visuais, o número de matrículas registrou um
crescimento de 18.500 para 22.500, ou seja, 22%, bastante próximo
ao crescimento verificado para a totalidade dos cursos de graduação
presenciais no país (25,6%). Em 2007, foram 4.126 formandos em
artes visuais, 2.867 deles em docência em artes, subdivididos entre
professores de artes plásticas, artes visuais e educação artística, sendo
essa última disciplina obrigatória no ensino fundamental e médio no
país, constituindo, assim, um espaço de trabalho formal para artistas
ou licenciados em arte5.
A relevância da formação no ensino superior é reconhecida nas
entrevistas realizadas com os três grupos de artistas, apesar de não a
considerarem imprescindível na concretização da arte que realizam.
Entre os músicos premiados entrevistados, 25 completaram a formação
no ensino superior; representam 64% do grupo, número ainda mais
expressivo que o dos músicos no Brasil com esse grau de escolaridade
(60%, de acordo com a Pnad/IBGE 2006), muito além quando
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considerado o restrito grupo composto somente de 8,1% da população
ocupada no mercado de trabalho no Brasil. Música no ensino superior foi
a opção de dez dos entrevistados, representando, assim, 40% do grupo.
Outros cursos, como jornalismo e letras (três músicos em cada curso),
artes plásticas (dois), biologia, comunicação social, ciências contábeis,
direito, história, pedagogia e teatro, foram realizados, frequentemente,
ao mesmo tempo que os músicos continuavam tocando, no sentido de
atender a uma solicitação familiar por uma formação “séria” que lhes
possibilitasse “sustento”.
Eu me formei em piano [...] Minha mãe falava: “A herança que a
gente tem pra vocês é o estudo”. Então, tenho medo, você sabe
como é a música no Brasil! É difícil, é muito difícil o emprego que te
dê uma renda, então acho que, mesmo que você faça um curso de
música, deve fazer outro curso, um que possa te dar um apoio, numa
hora de maior necessidade. São todos advogados: meu pai, minha
mãe e meus três irmãos. Fiz psicologia [...] Eu já era casada e já
tinha um filho, e pensei “vou terminar o curso de psicologia porque
música realmente é muito difícil no Brasil!”. Mas nunca trabalhei
com psicologia. Graças a Deus, o meu sustento é a música. Então,
eu me formei na Universidade Federal de Goiás em piano, depois
fiz o mestrado em música no Conservatório Brasileiro de Música, no
Rio de Janeiro (Pianista, 16 ago. 2008).

O piano como paixão e o receio de um futuro incerto levaram uma
pianista para a faculdade de psicologia e outro pianista para o curso de
física na Universidade de São Paulo (USP). Ele não terminou o curso
de física, ficou com a música. “Piano, sempre piano, em todos esses
casos, piano [...] Então, quer dizer, eu tinha como paixão fundamental as
artes, em particular a música, mas [...] aconteceu que quando fui prestar
vestibular [...] Para ficar um cara com formação, fui fazer física” (Pianista,
22 ago. 2008).
A formação acadêmica, para o músico e professor entrevistado,
é considerada fundamental, pois ele acredita que a formação
acadêmica em música no Brasil possibilita acesso a uma formação
“realmente sólida”.
Minha trajetória a partir da universidade mudou toda a minha
vida [...] Quando me preparei para o vestibular, vi o que era a
música. Hoje, como professor universitário, vejo a importância da
universidade como referência para uma formação realmente sólida
[...] Em Londres [...] você vai a uma biblioteca de música e um andar
é só de CD, outro só de partituras, de música de orquestra [...]
Andares falando só de música. E tem material original, você não
toca com xerox! E a gente aqui [...] tem muito a caminhar (Músico e
professor, 21 jun. 2008).

O curso superior também possibilita acesso à docência em instituições
de ensino. Essa é uma das múltiplas atividades realizadas pelos artistas
nos três grupos pesquisados como estratégia para a instável condição
financeira do artista. Para um grupo mais restrito, uma opção gratificante
– formar novas gerações de artistas.
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6 A entrevista ocorreu
no 3o andar do prédio; a
exposição das obras selecionadas foi instalada
no térreo e no 1o andar
no mesmo local.

A instável condição de trabalho em arte
O artista, como trabalhador, se inscreve também na lógica da produção
para mercado e, nesse sentido, nos seus constrangimentos, tais como
o apelo à adequação dos custos aos planejamentos financeiros
(frequentemente realizados em nome da excelência profissional e da
qualidade dos espetáculos), a dependência de financiamentos de curto
prazo, como editais e cachês. Essa constatação informa, possivelmente,
o principal sentido das ações políticas e sociais em relação ao trabalho
artístico, no presente, sintetizado por um dos artistas visuais entrevistados
nesta pesquisa.
Ele elaborou uma distinção entre dois tipos de artista: o starving artists (o
artista faminto) e o renaissance men (o homem da Renascença). Informa
que procura ser um renaissance men, ou seja, objetiva viver de sua
própria arte e para tanto busca qualidade estética somada à divulgação
de seu trabalho, que lhe permita abrir espaços no mercado artístico.
Por meio de seu discurso, podemos observar as difíceis condições de
trabalho não só do artista visual no Brasil, mas também de músicos e
bailarinos: por um lado, um esforço de trabalho e produção constante,
disciplina, planejamento, alto custo do processo artístico; por outro
lado, a instável inserção no mercado de trabalho, traduzido em editais,
galerias, exposições, concursos, cachês. Venda direta para museus e
coleções particulares é ainda mais difícil para os artistas visuais, assim
como a participação em corpos estáveis, em orquestras e companhias
de dança para músicos e bailarinos.
[...] Nos Estados Unidos tem uma expressão em voga, muito
curiosa. São duas expressões, aliás: uma é starving artists, que
seria o artista faminto, vamos dizer o artista vangoguiano,
que é o artista que foi “suicidado” pela sociedade, que não
é compreendido, que se mantém, que não tem grana, que
sofre com isso para manter o seu trabalho – uma visão
romântica. Todas as duas para mim são visões idealizadas. E
outra que os americanos também gostam que é o renaissance
men, que é o contrário, que é o cara que tem mantenedores,
que tem mecenas, está sempre feliz, herói, tudo em grandes
formatos, trabalhos grandiosos. [...] Você tem starving
artists, que a meu ver, se eu fizer uma pesquisa rápida, aqui
embaixo, no Rumos, acredito que seja a realidade de 80%
dos artistas 6. Acho que você vai encontrar isso. Ou seja,
rapazes ou meninas de classe média, que têm de fazer outros
trabalhos para se manterem; nada ruim nisso, mas tem de
fazer mestrado, dar aulas, e produções e mil outras coisas,
para poder desenvolver sua personalidade de artista na
sociedade, vamos dizer assim. Então, eu vejo como muito
penoso essa passagem do artista faminto. No meu caso, não
quero ser artista faminto, quero ser homem da Renascença,
sim. Esta é a minha visão (Artista visual, 10 mar. 2009,
Instituto Itaú Cultural, São Paulo).

O duplo desejo – ser artista e ter condições de sobrevivência financeira
– impõe aos entrevistados múltiplas atividades, com mais possibilidades
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para músicos e bailarinos, com menos chances para os artistas visuais. Para
esses últimos, é mais difícil “fazer um cachê” como sinônimo de trabalho
rápido e temporário, como uma performance (para os bailarinos), tocar
em um casamento, formatura, bares (para os músicos).
O trabalho artístico é, por excelência, flexível, seja em termos do
conteúdo do trabalho, seja em termos locais, horários ou contratos.
A instável condição de trabalho e carreira do artista é reconhecida,
historicamente, em vários países, inclusive no Brasil. Hoje, essa condição
é ainda mais intensa, em decorrência do crescimento das formas
precárias de trabalho no próprio mercado de trabalho, no contexto da
mundialização e das reestruturações, inclusive de corpos estáveis em
teatros públicos (SENNET, 1999; CASTEL, 1995). O trabalho artístico
constitui “verdadeiros laboratórios de flexibilidade”, conforme análise
de Pierre-Michel Menger, sociólogo francês, no livro-síntese de suas
pesquisas realizadas há mais de uma década sobre o trabalho artístico na
França – Portrait de l’Artiste en Travailleur (MENGER, 2002).
Trabalho flexível, frequentemente precário, somado à exigência de
elevado grau de engajamento por parte do trabalhador, caracteriza o
mercado de trabalho no presente (LINHART, 2007); essas características
sintetizam as especificidades do trabalho e da profissão do artista. Nesse
sentido, o artista pode ser considerado uma metáfora do trabalho no
mundo contemporâneo. “O autoemprego, o free-lancing e as diversas
formas atípicas de trabalho (intermitência, tempo parcial, vários cachês,
vários empregadores) constituem as formas dominantes da organização
do trabalho nas artes” (MENGER, op. cit.).
Heterogeneidade na vivência das formas instáveis de trabalho é a
característica central desse mercado artístico. Essa constatação leva
o autor a destacar um paradoxo: “Que ironia que as Artes que, desde
há dois séculos, têm cultivado uma posição radical em relação a um
mercado todo-poderoso apareçam como precursoras da flexibilidade,
ou até mesmo da hiperflexibilidade” (MENGER, op. cit.).
A produção dos espetáculos, também não só no Brasil, se organiza por
projetos e impõe uma flexibilidade máxima ao trabalhador artista. A
existência de um “exército artístico de reserva altamente qualificado” é
precondição para a manutenção dessa forma de organização do espetáculo
ao vivo. É necessário recrutá-lo de maneira rápida, por meio de redes
de conhecimento e audições pelas quais são identificados os melhores
artistas para cada espetáculo, para responder a cada edital, de acordo com
diferentes possibilidades de remuneração – cachês (MENGER, op. cit.).
Os músicos entrevistados destacam a permanente condição instável do
artista, bem traduzida nas estatísticas – 85% declaram trabalhar por conta
própria e 3% sem carteira, totalizando 88% de trabalhadores artistas sem
vínculo empregatício formal. Assim, reiteram as estatísticas referentes
aos músicos no mercado de trabalho brasileiro, dos quais, conforme já
dito, também 88% não têm vínculo empregatício formal.
No Brasil, à instável condição referida são somadas as diferenças
regionais, traduzidas em dificuldades ainda maiores para os artistas que
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não se encontram no Sudeste, região que concentra o maior volume de
recursos por meio de leis de incentivo, o maior número de espetáculos e
exposições, o maior número de artistas.
A. B., bailarina, 39 anos, não completou o curso superior em pedagogia
e atualmente estuda filosofia a distância. Sua trajetória revela uma
profissional engajada com as múltiplas dimensões da realização da
cultura no Brasil contemporâneo: o ensino, a produção e a curadoria
cultural, a pressão organizada sobre o poder público e o trabalho criativo
propriamente dito. Na sua formação como dançarina, ela destaca o
papel da convivência proporcionada pelo Alpendre, espaço coletivo que
agrega diversos artistas e grupos em Fortaleza:
E essas pessoas que chegavam no Alpendre não eram quaisquer
pessoas. Era uma Regina Silveira, era um Jailton Moreira, era um
Pedro Juan Gutierrez, era um Armando Vianna. Um dia eu estava
no Alpendre, o telefone tocou, ele disse: eu sou Armando Vianna.
Eu estou em Fortaleza e quero conhecer o Alpendre, então assim
o espaço durante um tempo virou mesmo um ponto de encontro
para essa efervescência. E eu digo que essa foi a minha maior escola
de formação. Fiz dez anos de Alpendre e ouvir pessoas desse porte
falando, produzindo lá dentro, ter contato com outras maneiras de
fazer, isso foi de uma preciosidade que não tem tamanho (A. B., 9
mar. 2010, São Paulo).

A artista destaca que é recente a crescente efervescência na atividade
cultural cearense, que luta por superar uma relativa marginalidade no
cenário nacional:
Tudo conspira um pouco, muita coisa aconteceu a partir de 1999,
quando acontece o Simpósio de Filosofia. É a partir daí que você
tem uma produção de conhecimento elaborada na própria cidade.
Você deixa de ter a chancela do eixo Rio-São Paulo. O Centro
Cultural como o Dragão do Mar abrindo e o Alpendre; quer dizer
que você tem um Museu de Arte Contemporânea que abrem juntos
(que é no Dragão do Mar). E você tem a conversa e o processo de
experimentação também se intensificando, e você começa a ter uma
efervescência; uma produção de conhecimento teórico, prático que é
visível. Fortaleza se divide em antes e depois de 1999. [...]

No entanto, ressalta a artista as dificuldades econômicas que a distância
geográfica impõe.
Mas poucos festivais dão essa condição [se referindo ao Rumos]
aos artistas profissionais de se apresentarem: cobrindo passagem,
estadia, alimentação e cachê. São poucos os festivais que assumem
essa condição no Brasil hoje. E, quando assumem, essa situação da
distância geográfica, ela é ingrata. E mesma coisa para quem mora
no Sul, para vir alguém que mora no Sul para Fortaleza é quase
impossível (A. B., 9 mar. 2010, São Paulo).

E ela enfatiza a necessidade de mobilização permanente dos profissionais
da dança para assegurar políticas públicas que proporcionem as
condições para a produção artística no estado:
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Acho que é uma coisa que a gente escuta de todos os fóruns
de mobilização do Brasil, a circunstância política de Fortaleza é
muito especial. Porque, até hoje, é uma das poucas trajetórias de
mobilização que não se desconfigurou. Não tem nada que aconteça
em termos de política pública no estado, nada que não seja porque
nós cobramos. Se a gente descansa um pouquinho, isso nos é
retirado. [...] Porque, enquanto a gente faz tudo que a gente faz
artisticamente, a gente tem que estar organizando uma mobilização
para o secretário de Cultura. A gente tem que estar organizando...
Mas as condições de “viver da dança”, hoje em dia, não tenho o
menor receio de dizer, a gente está “cavando”. Porque elas não
existem (A. B., 9 mar. 2010, São Paulo).

Em uma circunstância na qual o artista é obrigado a se desdobrar entre
o ativismo político e o empreendedorismo cultural, A. B. ressente as
condições de difusão do seu trabalho artístico propriamente dito:
Porque a gente mostra o que a gente faz em dança para o mundo.
Mas ela não circula como ela poderia. E isso é algo que a gente
precisa ainda mudar. E nesse sentido é que eu digo: eu viajo muito.
Eu viajo para dar palestras, para prestar consultoria, eu viajo para
dar oficina... Mas eu gostaria de viajar apresentando o meu trabalho
artístico (A. B., 9 mar. 2010, São Paulo).

Dessa forma, essa bailarina sintetiza as múltiplas atividades que realiza
para garantir a concretização de seu trabalho, em detrimento da sua
Foto: iStockphoto

.105

atividade artística. E complementa, constituindo-se porta-voz dos
artistas entrevistados: “[...] as condições de ’viver da dança’, hoje em dia,
não tenho o menor receio de dizer, a gente está ’cavando’. Porque elas
não existem” (A. B., 9 mar. 2010, São Paulo).
Considerações finais
O trabalho do artista é frequentemente analisado considerando sua
performance ou obra, expressões resultantes de processos de trabalho
que possibilitam a interpretação, a criação. Raramente são analisadas e
contextualizadas as relações de trabalho e profissionais implícitas nesses
processos. Revela-se a obra, mas o trabalho que a elabora é quase sempre
silenciado ou, pior ainda, ofuscado por idealizações (SEGNINI, 2006).
Neste artigo foi possível observar, por meio da comparação de resultados
selecionados em três pesquisas realizadas no período de 2008 a 2010,
aspectos das trajetórias de formação profissional e de trabalho de três
grupos de artistas selecionados no programa Rumos – música, dança,
artes visuais.
Considerando que a arte se constitui como campo de trabalho e o
artista como trabalhador inscrito em suas condições sociais e históricas, a
música, a dança e as artes visuais, como trabalho e profissão, expressam
um fenômeno social da modernidade: sob a égide do Estado moderno
e do mercado, não mais privilégio dos partícipes da corte.
Nesse sentido, foi possível perceber que o crescimento do campo
artístico nas duas últimas décadas é acompanhado de um processo
de escolarização formal cada vez mais diferenciado positivamente,
considerando o universo dos ocupados no país, sobretudo quando
considerado o ensino superior.
No entanto, a situação profissional permanece fortemente marcada
pela instável condição de trabalho e carreira do artista, pela ausência
de políticas públicas de longo prazo e de direitos sociais que lhes
possibilitem um trabalho protegido.
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Uma aguda reflexão sobre a relação entre arte contemporânea e público

Revista Observatório Itaú Cultural nº 12 – Os públicos da cultura:
desafios contemporâneos
A edição de número 12 da revista Observatório Itaú Cultural se debruça sobre as discussões da relação entre as práticas culturais, a produção cultural e as políticas culturais. Refletindo sobre o consumo cultural e o público da cultura com base na experiência francesa,
esta revista oferece ao leitor o contato com a produção atual de pesquisadores que têm
como preocupação central as escolhas, os motivos, os gostos e as recusas dos “públicos
da cultura”.

Revista Observatório Itaú Cultural nº 11 – Direitos Culturais: um novo papel
Este número é dedicado aos direitos culturais em diversos âmbitos: relata o desenvolvimento
do campo, sua relação com os direitos humanos, a questão dos indicadores sociais e culturais e
o tratamento jurídico dado ao assunto.

Revista Observatório Itaú Cultural nº 10 – Cinema e audiovisual em perspectiva:
pensando políticas públicas e mercado
Esta edição trata das políticas para o audiovisual no Brasil e passa por temas como distribuição,
mercado, políticas públicas para o audiovisual, direitos autorais e gestão cultural, novas tecnologias, além de trazer texto de Silvio Da-Rin, ex-secretário do Audiovisual. Parte dos artigos é
de ganhadores do Prêmio SAV e do Programa Rumos Itaú Cultural Pesquisa: Gestão Cultural
2007-2008.

Revista Observatório Itaú Cultural nº 9 – Novos desafios da cultura digital
As novas tecnologias transformaram a indústria cultural em todas as suas fases, da produção à
distribuição, assim como o acesso aos produtos culturais. Em 12 artigos, esta edição discute as
questões que a era digital impõe à indústria cultural, os desafios que permeiam políticas públicas
de inclusão digital, a necessidade de pensar os direitos autorais, e como trabalhar a cultura na era
digital. Traz entrevista com Rosalía Lloret, da Rádio e TV Espanhola, e Valério Cruz Brittos, professor e pesquisador da Unisinos, sobre convergência das mídias e televisão digital, respectivamente.

Revista Observatório Itaú Cultural nº 8 – Diversidade cultural: contextos e sentidos
Esta edição é dedicada à diversidade. Na primeira parte, são explorados diversos aspectos culturais do país – aspectos que estão à margem da vivência e do consumo usual do brasileiro – e como
as políticas de gestão cultural trabalham para a assimilação e preservação deles, de modo que não
causem fortes impactos na dinâmica social.
A segunda parte da revista é composta de artigos escritos por especialistas em cultura e tem
como fio condutor a discussão sobre a sobrevivência da diversidade cultural em um mundo
globalizado.

Revista Observatório Itaú Cultural nº 7
A Lei Rouanet é o tema do sétimo número da revista Observatório Itaú Cultural. Nesta edição, os
autores discutem diversos aspectos e consequências dessa lei: a concentração de recursos no eixo
Rio-São Paulo, o papel das empresas estatais e privadas, o incentivo fiscal. O ministro da Cultura,
Juca Ferreira, comenta em entrevista a lei e as falhas do atual modelo. O propósito deste número
é apresentar ao leitor as diversas opiniões sobre o assunto para que, ao final, a conclusão não seja
categórica; o setor cultural é tecido por nuances, portanto há que pensá-lo como tal.
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Revista Observatório Itaú Cultural nº 6
O gestor cultural é uma profissão que, no Brasil, ainda não atingiu seu pleno reconhecimento.
A sexta revista Observatório Itaú Cultural é dedicada a expor e debater esse tema. Neste número, há uma extensa indicação bibliográfica em português, além de artigos e entrevistas com
professores especializados no assunto. A carência profissional nesse meio é fruto da deficiência
das políticas culturais brasileiras, quadro que começa a se transformar com a maior incidência
de pesquisas e cursos voltados à formação do gestor.

Revista Observatório Itaú Cultural nº 5
A quinta revista é resultado do seminário internacional A Cultura pela Cidade – uma Nova Gestão
Cultural da Cidade, organizado pelo Observatório Itaú Cultural. A proposta do seminário foi promover a troca de experiências entre pesquisadores e gestores de Brasil, Espanha, México, Canadá,
Alemanha e Escócia, que utilizaram a cultura como principal elemento revitalizador de suas cidades.
Nesta edição, além dos textos especialmente escritos para o seminário, estão duas entrevistas para a
reflexão sobre o uso da cultura para o desenvolvimento social: uma com Alfons Martinell Sempere,
professor da Universidade de Girona, e outra com a professora Maria Christina Barbosa de Almeida,
então diretora da biblioteca da ECA/USP e atual diretora da Biblioteca Mário de Andrade. A revista
nº 5 inaugura a seção de crítica literária, com um artigo sobre Henri Lefebvre e algumas indicações
bibliográficas. Para encerrar a edição, há o texto sobre a implantação da Agenda 21 da Cultura.

Revista Observatório Itaú Cultural nº 4
O que é um indicador, como definir os parâmetros de uma pesquisa, como usar o indicador
em pesquisas sobre cultura? A quarta revista Observatório Itaú Cultural trata desses assuntos
por meio da exposição de vários pesquisadores e do resumo dos seminários internacionais realizados pelo Observatório no fim de 2007. Ao final da revista, há um texto da ONU sobre
patrimônio cultural imaterial.

Revista Observatório Itaú Cultural nº 3
A terceira revista Observatório Itaú Cultural discute políticas para a cultura, relata a experiência
do Programa Rumos Itaú Cultural Pesquisa: Gestão Cultural e os seminários realizados nas
regiões Norte e Nordeste do país para a divulgação do edital do programa. A segunda parte da revista traz artigos que comentam casos específicos de cidades onde a política cultural
transformou a realidade da população, a experiência do Observatório de Indústrias Culturais de
Buenos Aires e uma breve discussão sobre economia da cultura.

Revista Observatório Itaú Cultural nº 2
O segundo número da revista é dividido em duas partes: a primeira trata das atividades desenvolvidas pelo Observatório, como as pesquisas no campo cultural e o Programa Rumos, e
traz resenha sobre o livro Cultura e Economia – Problemas, Hipóteses, Pistas, de Paul Tolila. A
segunda parte é composta de diversos artigos sobre a área da cultura escritos por especialistas
brasileiros e estrangeiros.

Revista Observatório Itaú Cultural nº 1
Esta revista inaugura as publicações do Observatório Itaú Cultural. Criado em 2006 para pensar e
promover a cultura no Brasil, o Observatório realizou diversos seminários com esse intuito. O primeiro número da revista é resultado desses encontros. Os artigos discutem o que é um observatório
cultural, qual sua função, como formular e usar dados para a cultura, as indústrias culturais. A edição
também comenta experiências de outros observatórios.
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Coleção Rumos Pesquisa

A PROTEÇÃO JURÍDICA
DE EXPRESSÕES CULTURAIS
DE POVOS INDÍGENAS
NA INDÚSTRIA CULTURAL

A proteção jurídica de expressões culturais de povos indígenas na indústria cultural.
Victor Lúcio Pimenta de Faria
A proteção jurídica das expressões culturais indígenas, de suas formas de expressão, seus
modos de criar, fazer e viver, é analisada sob a perspectiva do direito autoral e sob a perspectiva
da proteção da diversidade das expressões culturais, a partir do conceito adotado pela Unesco.

Victor Lúcio Pimenta de Faria

OS CARDEAIS DA CULTURA NACIONAL
O CONSELHO FEDERAL DE CULTURA
NA DITADURA CIVIL-MILITAR
(1967-1975)
Tatyana de Amaral Maia

POR UMA CULTURA PÚBLICA:
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, OSCIPS E
A GESTÃO PÚBLICA NÃO ESTATAL
NA ÁREA DA CULTURA
Elizabeth Ponte

DISCURSOS, POLÍTICAS
E AÇÕES: PROCESSOS DE
INDUSTRIALIZAÇÃO DO CAMPO
CINEMATOGRÁFICO BRASILEIRO
Lia Bahia

Os cardeais da cultura: o Conselho Federal de Cultura na ditadura civil-militar
(1967-1975).
Tatyana de Amaral Maia
Tatyana de Amaral discorre, neste livro, sobre a criação e a atuação do Conselho Federal de Cultura, órgão vinculado ao Ministério da Educação e Cultura, no campo das políticas culturais. E analisa
a relação entre os seus principais atores, relevantes intelectuais brasileiros, e as questões políticas
e sociais do período da ditadura, bem como os conceitos relativos à cultura brasileira, tais como
patrimônio e identidade nacional.

Por uma cultura pública: organizações sociais, Oscips e a gestão pública não estatal na
área da cultura.
Elizabeth Ponte
A autora traz um panorama do modelo de gestão pública compartilhada com o terceiro setor,
através de organizações sociais (OSs) e organizações da sociedade civil de interesse público
(Oscips), procurando analisar seu impacto em programas, corpos estáveis e equipamentos
públicos na área cultural. O estudo é baseado nas experiências de São Paulo, que emprega a
gestão por meio de OSs, e de Minas Gerais, que possui parcerias com Oscips.

Discursos, políticas e ações: processos de industrialização do campo cinematográfico
brasileiro.
Lia Bahia
O tema deste livro é a inter-relação entre a cultura e a indústria no Brasil, por meio da análise
das dinâmicas do campo cinematográfico brasileiro. Enfoca a ligação do Estado com a industrialização do cinema brasileiro nos anos 2000, discutindo as conexões e as desconexões entre
os discursos, as práticas e as políticas regulatórias para o audiovisual nacional.

Coleção Os livros do Observatório

Cultura e Estado. A política cultural na França, 1955-2005.
Teixeira Coelho
Neste livro, Teixeira Coelho faz uma seleção dos textos presentes na coletânea Le Politique
Culturelle en Débat: Anthologie, 1955-2005, da Documentation Française, que reflete sobre a
relação entre Estado e cultura na França. A cultura francesa se associa intimamente à identidade
da nação e do Estado, e os autores, de diversas áreas, analisam os aspectos dessa proximidade.
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