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Da Lama ao Caos 

(Chico Science & Nação Zumbi) 

 

Posso sair daqui pra me organizar 

Posso sair daqui pra me desorganizar 

[...] 

Com a barriga vazia não consigo dormir 

E com o bucho mais cheio comecei a pensar 

Que eu me organizando posso desorganizar 

Que eu desorganizando posso me organizar 

[...] 
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Resumo 
 

 
A racionalidade dominante na modernidade ocidental produz a inexistência de outro princípio 
de organização produtiva e social que não seja o do mercado. Assistimos à emergência de 
uma sociedade managerial e ao fenômeno de empresarização de diversas esferas da vida 
social, inclusive a cultura. Difunde-se no campo da cultura um discurso que apregoa a 
necessidade de profissionalização das organizações culturais através da adoção de práticas do 
management, sobretudo o marketing e a gestão de projetos, subordinadas a critérios de 
eficiência, rentabilidade e competitividade, típicos do mundo do business. Enquanto muitas 
organizações transformam seus objetivos, estruturas e processos a fim de adaptarem-se às 
exigências do mercado, coletivos de cultura popular, sem fins lucrativos, resistem e procuram 
a preservação da tradição de suas práticas organizativas espontâneas, permeadas por 
substantividade. O presente trabalho, de natureza predominantemente qualitativa, teve por 
objetivo compreender a construção do organizar de coletivos de cultura popular e a 
apropriação de práticas do management pelos sujeitos que deles participam. Constatou-se que 
apesar da maioria deles ter formalizado, em algum grau, sua gestão para captar recursos (via 
leis de incentivo ou editais públicos e privados) e garantir sua sobrevivência, suas estruturas 
apresentam baixo grau de complexidade, baixo grau de especialização e alto grau de 
centralização. A noção de organizar dos coletivos de cultura popular é contingencial, está em 
permanente construção e engloba, para além da dimensão técnica, a dimensão política e 
subjetiva. Seus membros se apropriam de práticas do management a partir do conhecimento 
tácito enraizado nas suas experiências, vinculando alguns aspectos das ferramentas 
empresariais às necessidades e interesses dos coletivos. Espera-se, com os resultados desta 
pesquisa, estimular outros estudos e contribuir para a construção de um corpus de 
conhecimento específico e pertinente aos propósitos dos coletivos de cultura popular. 
 
Palavras-chave: Management. Transferência. Coletivo De Cultura Popular. Resistência. 
Apropriação. 
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Abstract 
 

 
The prevalent rationality in western modernity produces the inexistence of other principles of 
productive and social organization that are not the ones related to market. Due to this, we are 
witnessing the emergence of a managerial society and the phenomenon of 
entrepeneurshipping of various spheres of social life, including culture. It is diffused, in the 
field of culture, a discourse that emphasized a need for professionalization of cultural 
organizations through the adoption of management practices (specially marketing and project 
management) that are subjected to the criteria of efficiency, profitability, and competitiveness, 
typical of the business world. While many organizations transform their goals, structures, and 
processes to adapt to market requirements, nonprofit collectives of popular culture resist and 
seek to preserve their tradition of spontaneous organizational practices permeated by 
substantivity. This qualitative research aimed to understand the construction of organizing 
practices in collectives of popular culture and the appropriation of management practices by 
their members. It was concluded that although most of the collectives have been formalized to 
some degree, their resources and survival management (through incentive laws and public or 
private edicts), their structures have a low degree of complexity, low degree of specialization, 
and high degree of centralization. The concept of organizing for collectives of popular culture 
is contingent, being constantly constructed and includes technical, political, and subjective 
dimensions. Its members appropriate management practices from the tacit knowledge rooted 
in their experiences by linking some aspects of the business tools to the collectives’ needs and 
interests. It is expected, with the results of this research, stimulate further studies and 
contribute to build a body of specific knowledge relevant to the purposes of collectives of 
popular culture 
 
Key words: Management. Transfer. Collective Of Popular Culture. Resistance. Appropriation. 
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1 Introdução 
  

 

As três últimas décadas do século XX foram marcadas primordialmente pelo 

desenvolvimento do capitalismo financeiro, implantação do projeto político-econômico 

neoliberal, disseminação da lógica de organização do mercado e conseqüente imposição de 

práticas de gestão empresarial à administração pública e ao terceiro setor. 

O delineamento deste cenário foi possível porque a modernidade ocidental foi 

construída com base na supremacia do princípio de mercado em detrimento dos princípios de 

Estado e comunidade, e na supremacia da racionalidade cognitivo-instrumental da ciência e 

da técnica, em detrimento das racionalidades estético-expressiva da arte e da literatura, e 

moral-prática da ética e do direito (SANTOS, 2000, p. 57). 

Na sociedade moderna, a lógica de mercado capitalista passou a regular a esfera da 

opinião pública e da vida privada, fazendo penetrar nelas formas racionais econômicas e 

administrativas, o que resultou na colonização do mundo da vida (cultura, sociedade e 

personalidade) pelo sistema (mercado, dinheiro, Estado e burocracia) (HABERMAS, 1999). 

Dentre as numerosas transformações sociais ocorridas nos últimos trinta anos, Chanlat 

(2000, p. 15) destaca para além da hegemonia do econômico, o culto da empresa e a 

influência crescente do pensamento empresarial sobre o tipo de sociedade que estamos 

construindo. Com a imposição gradual da lógica capitalista - fundada na propriedade privada, 

no jogo de interesses pessoais, na busca do lucro e acumulação - associada à difusão massiva 

dos discursos e das práticas de gestão empresarial em setores mantidos até então fora da 

influência do “espírito gestionário” emergiu a chamada “sociedade managerial”.  

Nela, o managerialismo - sistema de descrição, explicação e interpretação do mundo a 

partir das categorias da gestão - está profundamente instalado na experiência social 

contemporânea. Isto pode ser verificado, em nível organizacional, pela invasão de noções e 

princípios administrativos da empresa - tais como eficácia, produtividade, performance, 

competência, empreendedorismo, qualidade total, cliente, produto, marketing, desempenho, 

excelência, reengenharia etc. - nas escolas, universidades, hospitais, administrações públicas, 

serviços sociais, museus, teatros, associações musicais e organizações sem fins lucrativos. Em 

nível individual, a presença do managerialismo pode ser notada pelo uso de termos como 

«gestão», «gerir» e «gestor» no linguajar das comunicações cotidianas correntes, de tal modo 

que as emoções, o emprego do tempo, as relações, a imagem pessoal e até mesmo a 

identidade são gerenciados (CHANLAT, 2000, p. 16).  
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O uso, consciente ou inconsciente, de uma linguagem distorcida deve-se ao fato do 

processo de socialização estar, em grande parte, subordinado a uma política cognitiva 

exercida por vastos complexos empresariais. As pessoas são levadas a confundirem regras e 

normas de conduta humana com regras e normas de operação do mercado, interpretando a 

realidade em termos adequados aos interesses dos agentes diretos e/ou indiretos de tal 

distorção (RAMOS, 1981, p. 87). O mercado desempenha o papel de força modeladora da 

mente dos cidadãos, ofuscando o senso pessoal de critérios adequados de modo geral à 

conduta humana (Ibid., p. 52).  

A sociedade gerencial é um sistema que tem, em seu cerne, o universo econômico, 

social e cultural ditados pela empresa. As bases dessa sociedade vêm sendo incrementadas 

ideologicamente a partir das inumeráveis engenharias gestionárias encapsuladas nas teorias, 

ondas e modismos gerenciais. A empresa e suas necessidades passam a ditar as prioridades, os 

valores e as imagens ideais da subjetividade dos indivíduos (BENDASSOLLI, 2007, p. 11). 

Se antes a empresa fora, por muito tempo, considerada como um lugar de exploração, 

dominação e alienação pela maioria, a partir dos anos 1980 lhe foi atribuído espaço central na 

sociedade, tornando-se a instituição por excelência, fonte de riquezas e de cultura, destinada a 

resolver a maioria dos problemas com que nos defrontamos hoje (CHANLAT, 1999, p. 16). 

No processo de “sacralização da empresa como instituição”, a empresa começa a ter 

função social, aparecendo como uma família extensa, garantindo a seus membros realização 

pessoal e satisfação individual (TRAGTENBERG, 2005, p. 34). Gera-se uma dupla 

dependência do indivíduo em relação à empresa: dependência financeira e dependência 

psíquica e social visto que a empresa configura como lugar de pertencimento e espaço de 

convívio (BENDASSOLLI, 2007, p. 11).  

“Em nenhuma sociedade anterior à sociedade industrial, as organizações de caráter 

econômico jamais assumiram papel central e deliberado no processo de socialização” 

(RAMOS, 1981, p. 92). Esse fenômeno histórico caracterizado pela crescente influência que a 

empresa exerce sobre os tipos de organização, bem como sobre todas as atividades humanas, 

sem exceção foi designado de “empresarização do mundo” por Solé (2003). Segundo o autor 

(Ibid., p. 3), pela primeira vez na história da humanidade, um tipo de organização se impõe e 

se afirma como exemplo, norma, referência obrigatória, tornando-se mais do que nunca a 

matriz do mundo. Neste mundo-empresa, os países e todos os componentes da sociedade se 

organizam como e para a empresa.  
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A empresa aparece cada vez mais como uma organização autônoma (havendo suas 
próprias “leis”, obedecendo a sua própria “lógica”) - incontrolável, portanto.  A 
sensação mais e mais compartilhada é que a sociedade é controlada - organizada - 
pela empresa. A “empresarização” do mundo é vivida, pensada pelo nosso mundo 
como um processo inexorável e irresistível; como um acontecimento natural, uma 
necessidade; como um destino, uma fatalidade (SOLÈ, 2003, p. 5). 

 

Assim, a empresa se impõe como modelo universal de organização. Derivada do latim 

modulus, a palavra modelo refere-se a molde, forma. Apesar do termo ser empregado em 

diferentes contextos com significados diferenciados, um modelo pode ser definido, em 

linguagem simples, como aquilo que serve de exemplo ou norma em determinada situação. A 

existência de um modelo indica a predominância da forma sobre os desejos, intenções, 

motivos, funções e objetivos, os quais tendem a ficar subordinados à modelagem adotada 

(FERREIRA et al., 2006, p. 18).   

Na cópia e reprodução de um modelo, de modo geral, o olhar recai sobre o «como», 

que é mais facilmente observável, e não sobre o «por quê», o «para quê» ou o «para quem», já 

que respostas a essas interrogações não são encontradas pelo simples olhar ou observação 

direta (FERREIRA et al., 2006, p.19, grifos meus). Nesse processo, prioriza-se: 
 
a forma, e não a função. Sobrepõem-se normas e procedimentos a objetivos. O 
adjetivo supera o substantivo. [...] se dá maior importância ao como, e não à missão 
da organização e à qualidade de bens que lança no mercado ou serviços que presta a 
cidadãos e comunidades (FERREIRA et al., 2006, p. 19). 
 
 

É supervalorizando o modus operandi que a teoria da organização difunde e 

universaliza a empresa como o modelo de organização apresentando-a como força produtiva, 

científica e neutra. Tal despolitização está a serviço de uma racionalidade econômica e lógica 

de mercado. A universalização do modelo da empresa nega a singularidade de cada 

organização, sua natureza institucional, valores éticos e simbólicos, além de implicações de 

dominação geopolíticas. 

A empresa é um artefato social fundado em cálculos entre meios e fins; projetada 

deliberadamente para atender aos imperativos da acumulação de capital, expansão das 

capacidades do sistema de mercado e maximização dos recursos e lucros. Como organização 

econômica que é, orienta-se pela razão instrumental que toma o mercado como referência 

para ordenação da vida social e pessoal pautando-se no utilitarismo e pragmatismo. Possui 

regras operacionais mecânicas, normas funcionais de conduta e comunicação, critérios 

quantitativos e transforma o homem em uma criatura que age de acordo com o ethos utilitário 

e exerce atividades mecanomórficas (RAMOS, 1981, p. 134). Desta forma, as empresas “não 
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constituem o cenário apropriado para a desalienação e auto-atualização das pessoas” (Ibid., p. 

83) e “têm metas que, só acidentalmente e secundariamente, consideram a atualização 

humana” (Ibid., p. 99).  

Foi para esse tipo de organização formal e para dar conta dos propósitos e interesses 

econômicos e políticos do capitalismo que o management1 foi instituído como ciência e lhe 

foi produzido um corpus de conhecimento específico. Validado pelo discurso científico, o 

management reclamou para si o monopólio do conhecimento válido e assumiu 

preponderância total, impregnando o modo de organização da sociedade inteira, ao mesmo 

tempo em que marginalizou e descredibilizou todas as outras formas de organização que não 

se pautam no modelo empresarial.  

O management se organizou em torno de “uma indústria emergente e bem sucedida” 

constituída por quatro pilares que se inter-relacionam e se reforçam mutuamente: as escolas 

de administração, as empresas de consultoria, os “gurus” e a mídia de negócios 

(MICKLETHWAIT; WOOLDRIDGE, 1997 apud WOOD JR; PAULA, 2006, p. 94), 

contando ainda com o suporte da mídia de massa (literatura, filmes, televisão, jornais, 

revistas, quadrinhos, música, internet) (RHODES; WESTWOOD, 2008, p. 17). Apoiado em 

tal aparato institucional e também pela “retórica vazia dos managers”, composta por nomes 

pomposos advindos, sobretudo do vocábulo anglo-saxão (LAUDARES, 2001, p. 45), o 

management apresenta-se “como verdade universal” (Ibid, p. 60). 

Conceitos, ferramentas, técnicas e práticas de gestão empresarial são exportados, 

sobretudo dos Estados Unidos (FISCHER, 1984; SERVA, 1990; LAUDARES, 2001; 

BERTERO, 2006), e difundidos para todo o mundo -  independentemente do contexto 

sociocultural dos países e das organizações receptoras desse conhecimento. Os cases de 

sucesso ditam as best practices e ensinam o know how das empresas top. Esse tipo de 

conhecimento prescritivo alcança status de regra, sendo apresentado e considerado como a 

única maneira correta de organizar, em diferentes contextos, para diferentes tipos de 

organização, independente de suas naturezas e características.  

Imbuídos pela idéia de validade universal, os “livros de receitas empresariais” 

difundem o pensamento de “gurus modernos”, modas e “modelos de excelência” que, 

presumidamente, podem “ser transplantados dos países desenvolvidos para as nações 

                                                 
1 De início, cabe salientar que os termos management e administração de empresas são utilizados nesse texto 
como sinônimos intercambiáveis como faz a grande maioria dos autores da área e como consta em dicionários de 
negócios. Porém, alguns autores observam certa disposição de relacionar management com iniciativa privada e 
administração com setor público, e outros fazem distinção de abrangência entre os termos (CHANLAT, 2000; 
DIAS, 2002). 
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emergentes” (WOOD JR.; CALDAS, 1998, p. 12). Por trás desta “postura etnocêntrica” 

reside a crença na superioridade da forma de trabalho dos países de origem e o menosprezo 

das diferenças socioculturais (Ibid., p. 8) e dos conhecimentos produzidos em outros países. 

No Brasil, o Estado foi o primeiro agente difusor do management. “Sucessivos governos, de 

diferentes matizes ideológicos, têm apoiado com leis, incentivos fiscais e políticas setoriais a 

tendência de importação de práticas empresariais” (Ibid., p. 12). 

O mundo dos negócios e o management passaram a moldar nossa experiência social e 

cultural. Seus símbolos, linguagem, crenças e ideologias invadiram progressivamente os 

domínios da ciência, tecnologia, arte, literatura, transformando a cultura tanto do ponto de 

vista material, como intelectual e espiritual (WOOD JR; PAULA, 2006, p. 93). 

O cinema, o teatro, o rádio, a televisão, as revistas, a música, etc. tornam-se negócios e 

se auto-definem como indústria legitimada pelas cifras de seus rendimentos. Os produtos 

culturais passam a ser planejados e calculados nos mínimos detalhes e produzidos por 

processos técnicos cuja produção é administrada por especialistas. A indústria cultural 

introduziu a cultura no domínio da administração e transportou a arte para a esfera do 

consumo, transformando-a em mercadoria (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 100).  

 Com a subordinação da organização e produção da cultura ao capitalismo 

contemporâneo, padrões orientados pelo mercado e pela lógica mercantil foram assimilados 

tanto na circulação da cultura, como em seu ato criativo antes caracterizado por uma dinâmica 

singular e intrinsecamente cultural (RUBIM A., 2005, p. 58). 

Antes conduzidas sobre uma lógica de ação mais substantiva, as organizações culturais 

têm sido submetidas a processos de reestruturação nos quais são fundamentais os redesenhos 

estruturais que possam ser compatíveis com as práticas e tecnologias de gestão próprias do 

universo empresarial (GAMEIRO et al., 2003, p. 200). 

No Brasil, algumas organizações culturais têm demonstrado tendência à incorporação 

de pressupostos gerenciais oriundos da administração privada, tomando por base as 

experiências de alguns museus norte-americanos e, posteriormente, do cinema nacional que 

viabilizou produções milionárias. Assim, grupos de dança, teatro, artes plásticas, etc. têm 

procurado formas alternativas de captação de recursos e de interação com o público em geral 

(LEÃO JR, et al., 2001, p. 2). 

 As organizações do campo da cultura vêm então sendo conduzidas a adotar práticas 

características do mundo dos negócios, subordinadas a critérios de eficiência, de rentabilidade 

e de competitividade, pressupostos estes mais apropriados à realidade administrativa de 
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empresas e, muitas vezes, distantes dos objetivos daquelas organizações que lidam com 

aspectos mais substantivos da vida organizada (CARVALHO, 2006, p. 1).  

Em essência, as organizações culturais constroem o sentido de identidade através do 

que expressam seja por meio das artes, danças, cantos e músicas, dos esportes e da religião, 

materializando, por intermédio de sua ação, a riqueza da diversidade das práticas culturais no 

país (CARVALHO; ANDRADE, 2006, p. 2). Sua principal contribuição reside na capacidade 

de representar o pensamento das pessoas, inovar e proporcionar um sentido de cidadania 

(DELLAGNELO, 2004, p. 2). Ou seja, são voltadas para concretização de anseios da vida 

humana muito mais amplos que os expressos em organizações econômicas (DIAS; 

DELLAGNELO, 2008, p. 2).  

 No entanto, assistimos à transformação da cultura em negócio e à empresarização de 

muitas organizações e grupos culturais a exemplos de teatros (PACHECO, 2002; SILVA, 

2005), museus (LEÃO JÚNIOR, 2002), times de futebol (MAGALHÃES FILHO, 2003; 

GONÇALVES, 2005; COSTA, 2005; RODRIGUES, 2006), voleibol (DURIEUX, 2005), 

grupos de Maracatu (MACIEL, 2003), grupos de Boi-de-Mamão (DIAS; DELLAGNELO, 

2008), blocos afro (SPINOLA, GUERREIRO; SPINOLA, 2004) e escolas de samba 

(PRESTES FILHO et al., 2009). 

Como o universo da cultura é abrangente e a expressão «organização cultural» é 

polissêmica, a problemática deste estudo será construída no universo de um tipo específico de 

organização cultural: os coletivos de cultura popular. Designa-se por coletivos da cultura 

popular um agrupamento sem fins lucrativos formado voluntariamente por mestres, familiares 

e membros de uma comunidade que praticam alguma manifestação cultural popular 

transmitida oralmente de geração para geração, tais como, maracatu, caboclinho, afoxé, 

cavalo marinho, bumba-meu-boi, coco, pastoril, frevo, dentre outras.  

Com a disseminação da lógica de mercado, os grupos de cultura popular entraram para 

o mercado de bens culturais, primeiramente através do turismo que utiliza as manifestações 

culturais como atração turística e os contrata para se apresentarem em eventos e hotéis 

(CANCLINI, 2003; COELHO, 2004; BRANDÃO, 2007) e, mais recentemente, com a 

efetivação do patrocínio cultural via leis de incentivo (BRANT, 2004; RUBIM, A., 2005). 

Destarte, os sujeitos da cultura popular passaram a conviver com padrões capitalistas de 

trocas de bens simbólicos e a aprender 
 
a oscilar entre o teor comunitário (o reforçador da identidade de classe, de lugar, de 
etnia), o teor religioso (a devoção, a obrigação) e as vantagens empresariais de 
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tornar o ritual um espetáculo passível de ser colocado no mercado das festas e de 
outros produtos do folclore (BRANDÃO, 2007, p. 100). 

 

Os grupos da cultura popular foram, então, expostos a novas formas de organização e 

atuação, sendo desafiados a preservar a tradição e ao mesmo tempo transformarem-se e 

recriarem-se para sobreviver. É nesse cenário que se insere o problema desta pesquisa 

construído a seguir. 

  

1.1 Construção da problemática 
 

Até os anos 1990, as pessoas que atuavam na área cultural eram autodidatas e 

construíam suas práticas organizativas e elaborações conceituais a partir de experiências no 

cotidiano do trabalho, do exercício prático da atividade (CUNHA, 2007, p. 3), “se formaram 

intuitivamente, aprendendo com erros e acertos” (AVELAR, 2008, p. 21).  

As atividades de organizar e produzir cultura configuravam um conjunto 

indiferenciado que abarcava simultaneamente, de modo inespecífico, diversas dimensões, não 

havendo fragmentação entre elas. Com a oficialização da atividade de organização da cultura 

no Brasil e da figura do produtor cultural em 1995 (por meio do Decreto N° 1494 de 17 de 

maio de 1995 que regulamentou a Lei Rouanet), as atividades de organizar e produzir cultura 

passaram a ser distintas, especializadas e profissionalizadas em decorrência do processo de 

complexidade da sociedade e do sistema cultural (RUBIM L., 2005, p. 16).  

Após o reconhecimento legal da existência de trabalho de intermediação de projetos 

culturais com possibilidade de ganho financeiro, até então não reconhecido (RUBIM L., 2005, 

p. 14), houve uma proliferação de pessoas, profissionais ou biscateiros, vendedores de 

projetos culturais, interessados nos benefícios das leis (BRANT, 2004, p. 140).  

A institucionalização da figura do agente cultural, uma espécie de consultor para 

elaboração de projetos que exerce o papel de ponte entre o artista e o patrocinador, imprimiu 

“profissionalismo” aos projetos culturais e ao processo de captação de recursos delineando 

uma clara divisão de tarefas. Cabe aos artistas e diretores concentrar-se no produto cultural 

em si, ficando a cargo de um especialista em mercado o contato e a negociação com possíveis 

patrocinadores. O trabalho desse intermediário é remunerado, oficialmente, com 10% do 

orçamento total do projeto (COSTA, 2004, p. 122).  

A partir de então, assistiu-se ao início de um processo de estruturação de cursos 

acadêmicos (extensão, graduação e pós-graduação) voltados para a formação em organização 
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da cultura (políticas, gestão e produção cultural), por iniciativas públicas e privadas, que 

foram além dos cursos esporádicos dos primórdios da década de 1990 (CUNHA, 2005, p. 

155). Hoje em dia, esses cursos estão espalhados pelo território nacional.   

A formação profissional é apontada no cenário cultural como necessidade ou mesmo 

exigência. Considera-se indispensável à formação especializada que permita dispor de 

métodos e técnicas profissionalizantes. A mídia em geral e a incipiente bibliografia sobre 

gestão e produção cultural disseminam o discurso da necessidade de profissionalização como 

caminho privilegiado para a modernização do setor cultural (BRANT, 2004; RUBIM L., 

2005; CUNHA, 2005, AVELAR, 2008; RUBIM, BARBALHO; COSTA, 2009). 

Em 2005, foi criada a Associação Brasileira de Gestão Cultural (ABGC) cuja principal 

diretriz é dinamizar o mercado de trabalho e sistematizar as profissões que suportam os 

diversos segmentos culturais. Seu plano de ação envolve os quatro elos da “cadeia de 

profissionalização dos setores culturais”: formação profissional, formalização da profissão, 

formação do conhecimento e formação de mercado.  

Por profissionalização, entende-se tratar a cultura como negócio e a gestão das 

organizações culturais como empresas, tornando-as produtivas e eficientes para competirem 

na atração de patrocinadores e na captação de recursos e adotando uma estrutura formal para 

atender às exigências dos editais e dos processos de prestação de contas.  

Para isso, recomenda-se a contratação de produtor cultural profissional para criar e 

administrar eventos e projetos culturais, intermediando as relações dos artistas e demais 

profissionais da área com o poder público, as empresas patrocinadoras, os espaços culturais e 

o público consumidor de cultura; bem como a contratação de gestor cultural profissional para 

administrar grupos, institutos e empreendimentos culturais ou desenvolver e administrar 

atividades voltadas para a cultura em empresas privadas, órgãos públicos, organizações não-

governamentais e espaços culturais, também exercendo o mesmo trabalho de intermediação 

do produtor (AVELAR, 2008, p. 52). 

As justificativas para a necessidade de profissionalização de produtores e gestores 

culturais e adoção de práticas empresariais baseiam-se na desqualificação dos artistas e das 

práticas organizativas populares. Os artistas são considerados despreparados para conciliar 

atividades tão discrepantes como a criação que envolve procedimentos que lidam com 

questões subjetivas e a produção que envolve ações que dependem fundamentalmente da 

objetividade (AVELAR, 2008, p. 65). Prevalecem argumentos infundados de que artista não 

sabe administrar ou não pode dedicar seu tempo a coisas menores (BRANT, 2004, p. 106). Já 
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as práticas organizativas populares são estigmatizadas por termos e expressões pejorativos, 

sendo consideradas amadoras, caseiras, arcaicas, anacrônicas, sem sistematização do trabalho, 

tendo no improviso a regra, feita na correria (BRANT, 2004, p. 105), feita naturalmente, na 

marra, apagando incêndios, de última hora, o que denota sua baixa credibilidade (VILAS 

BOAS, 2005, p. 101).  

Um representante de maracatu de baque solto relatou que teve seu projeto reprovado 

no edital de uma empresa estatal por usar linguagem popular: “no miúdo disse que a 

linguagem estava muito popular e que precisava de um parâmetro técnico pra poder julgar o 

projeto” (A. P. S. S., conversa informal, 28/12/10). Ainda hoje se atribui ao “fazer popular” a 

pecha de sobrevivência, reminiscência ou puro folclore (LIMA, 2009, p. 146). 

A gestão é apontada como aspecto frágil do mercado cultural e um problema 

generalizado (BRANT, 2004, p. 105), havendo maior carência de mão-de-obra especializada 

nas comunidades periféricas e nas cidades do interior (AVELAR, 2008, p. 79).  

Ressalta-se que os empreendimentos culturais administrados como negócio têm sido 

privilegiados numa espécie de “seleção natural” pelo mercado competitivo e globalizado 

levando os gestores culturais a se conscientizarem de que é preciso planejar ações, 

desenvolver normas e procedimentos de gestão e qualidade, firmar parcerias e se colocar de 

maneira diferenciada nesse mercado (BRANT, 2004, p. 81).  

Tendo em vista que as empresas patrocinadoras só se interessam por projetos culturais 

de “maior apelo mercadológico” (BRANT, 2001, p. 67) que tenham “visibilidade midiática 

e/ou sucesso de público”, os criadores passam cada vez mais a ter que adequar suas criações à 

lógica mercantil (BARBALHO, 2005, p. 42). Com a predominância dos valores de mercado, 

nem sempre os brincantes da cultura popular encontram espaço para expor suas idéias, 

compartilhá-las ou identificar formas de sobrevivência a partir da «brincadeira» (BORBA, 

2000, p. 5). Como os coletivos de cultura popular têm menor repercussão na mídia em 

comparação aos produtos culturais de massa, seus projetos correm o risco de não serem 

patrocinados quando não oferecem garantia de retorno mercadológico para as empresas. 

Diante da preferência do mercado em patrocinar grupos já consagrados e da dificuldade 

encontrada pelos grupos iniciantes em obter patrocínio (K. Z., Oficina, 12/04/2007), muitas 

organizações estão utilizando os pressupostos e ferramentas do marketing cultural.  

Artistas e produtores culturais que antes afirmavam não entender “muito bem dessa tal 

coisa de negócio” e que mensuravam os resultados no “tom abstrato dos aplausos”, nos “olhos 

que enxergam a natureza humana”, nos “ouvidos que reencontram seus sons ancestrais”, 
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precisaram aprender a transformar a experiência sublime da cultura em capital e em valor 

agregado e hoje se denominam “profissionais da cultura”. Porém afirmam-se conscientes de 

que “cultura é muito mais que negócio”, “sociedade é muito mais que mercado”, 

“responsabilidade é muito mais que imagem” e “viabilidade é muito mais que vontade” 

(MARTINEZ, 2004, p. 7). 

Brant (2004, p. 106) considera que o artista, apesar de “uma pequena inabilidade em 

administrar”, precisa, como empreendedor, ter conhecimento sobre administração e sobre 

como funcionam os instrumentos de marketing “uma vez que está criando um produto para o 

mercado”. O autor reconhece a questionável legitimidade e a falta de valores éticos na 

utilização de técnicas como, por exemplo, o marketing, mas considera-o imprescindível para 

viabilizar o empreendimento cultural, já que no Brasil a aliança com as corporações ainda é 

inevitável. Recomenda utilizar esse conhecimento a favor da atividade cultural, levando em 

conta os limites técnicos, orçamentários e, principalmente, éticos que são peculiares a tal 

atividade, sem necessariamente cooptá-la às premissas do “marketismo” (Ibid, p. 40). Para 

ele: 
 
A questão que se deve ter sempre em mente é que nem toda manifestação cultural 
pode ou deve ser convertida num negócio e que se for possível ou necessário fazê-
lo, se essa for a intenção, é preciso entender e respeitar as regras do jogo com ética e 
consciência. E se não for possível, ou se não for essa a intenção, ainda assim é 
viável pensar a atividade cultural como processo econômico, entendendo que a 
sociedade para a qual ela se destina pode estar disposta a bancar o capital necessário 
para sua execução, seja pelos mecanismos que o Estado tem, ou deveria ter (a 
obrigação de financiar com os recursos arrecadados com os impostos), seja pela 
participação direta, em mutirões, ou pela formação de mercados alternativos, na 
contramão do comportamento massificado dos mega trends (BRANT, 2004, p. 41).  

 

Brant (2004, p. 81) salienta que não se pode perder a essência do processo cultural, ou 

seja, o vínculo com seu público e os compromissos estético, ético e social que devem mover 

todo o fazer artístico-cultural. Esse desafio posto remete à necessidade dos sujeitos da cultura 

popular se apropriarem de conceitos, técnicas e ferramentas gerenciais empresariais, 

constituindo outras práticas organizativas que não comprometam o caráter substantivo de seus 

coletivos. 

Estudos recentes realizados pelo grupo de pesquisa Observatório da Realidade 

Organizacional2 constataram que a adoção do modelo empresarial por organizações que lidam 

                                                 
2 Formado em 2000 no âmbito do Programa de Pós-graduação em Administração (PROPAD) da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) com apoio do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPQ). Hoje reúne 
pesquisadores e colaboradores vinculados à área de Organizações dos programas de pós-graduação em 
administração da Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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com aspectos mais substantivos da vida organizada não se dá sem resistências. Algumas 

organizações procuram pela preservação da tradição de suas práticas, bem como pela geração 

de alternativas para o seu modo de gestão distanciadas da ‘visão de mundo do mercado’ e do 

modelo empresarial de organização (CARVALHO, 2006, p. 5).  

Parceiro no projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

conveniado ao Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania - Cultura Viva do 

Ministério da Cultura (MinC), o Observatório da Realidade Organizacional realizou Oficinas 

de Gestão com Pontos de Cultura3 onde constatou que para alguns participantes as teorias da 

administração não serviam à natureza e às especificidades das organizações culturais e que a 

transposição das técnicas empresariais para o âmbito dos coletivos de cultura popular é 

polêmica e controversa.  

A partir de minha vivência no campo participando de eventos e cursos direcionados 

aos Pontos de Cultura e visitando alguns deles identifiquei conflitos potenciais entre a 

racionalidade das práticas de management voltadas para empresas e a natureza e os aspectos 

substantivos dos coletivos da cultura popular, tais como: o sentido do trabalho é diferente, até 

mesmo o que eles entendem por gestão é diferente, há conflito entre a oralidade característica 

da cultura popular e a formalização escrita da gestão empresarial e burocrática, dificuldade de 

reconhecer semelhante como concorrente, resistência à contratação de produtor cultural por 

serem portadores da lógica de mercado e buscar extrair deles vantagens financeiras para si 

próprio, dentre outras questões que serão discutidas neste trabalho.  

Esses testemunhos são evidências empíricas da resistência por parte de alguns sujeitos 

da cultura popular em transpor a lógica de mercado implícita nos conceitos, ferramentas e 

práticas do management para seus coletivos que utilizam práticas mais informais e 

espontâneas de gestão (HOLANDA, 2010, p. 4). 

Experiências em curso podem ser consideradas exemplos claros de uma busca por 

outros modos de pensar a organização “fora dos limites possíveis” da lógica empresarial. 

Nessas experiências se busca firmar a aproximação de práticas administrativas cotidianas com 

princípios mais substantivos que lhes dão a base de sua associação, podendo constituir-se em 

                                                 
3  Um Ponto de Cultura é uma expressão cultural da sociedade que pode acontecer em uma garagem, pequena 
casa, barracão, coreto de praça pública, oca, barco e até sob a sombra de uma árvore, ou ser instalado num 
espaço comunitário, biblioteca, museu, centro cultural, imóveis tombados pelo patrimônio histórico (Ibid, p. 20 e 
37). Alguns Pontos são ONGs voltadas para ação socioeducativa, outros são escolas de samba, associações de 
moradores, de quilombolas, aldeias indígenas, grupos de teatro, assentamentos rurais, enfim, cada qual com sua 
especificidade e forma de organização, cuja dinâmica precisa ser respeitada (TURINO, 2006). Em suma, “o 
Ponto de Cultura não tem um modelo único, nem de instalações físicas, nem de programação ou atividade” 
(MINC, 2004, p. 20). 
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“formas não gerenciais de convivência”, nas quais outras utopias possam ser os pressupostos 

para outras formas de produzir o organizar (MISOCZKY; VECCHIO, 2006, p. 10). 

Face ao exposto, defendo a tese de que é possível que sujeitos da cultura popular 

resistam à empresarização através da apropriação de práticas do management na construção 

de outros modos de organizar que subordinem as determinações externas às necessidades e 

interesses dos coletivos dos quais participam. Como não é possível opor-se totalmente e 

recusar radicalmente os imperativos do ambiente tendo em vista a própria sobrevivência da 

organização, resistir significa não ceder acriticamente, não sucumbir sem oferecer resistência. 

Nesse cenário, resistir significa manipular, transformar, adequar, adaptar as práticas de 

management apropriando-se delas e tornado-as convenientes para os sujeitos da cultura 

popular e para os coletivos que eles fazem parte. Assim sendo, designa-se por resistência o 

processo de geração de práticas a partir da apropriação do conhecimento que circula em um 

dado contexto (MIZOSCKY, FLORES; BOHN, 2008, p. 185). 
 
O termo resistência não se refere apenas a uma lógica puramente opositiva, mas 
inclui a defesa de saberes, posições, pontos de vista, bem como as realizações e a 
potencialidade criadora daí decorrentes. Nesse sentido, resistência é, também, uma 
busca de afirmação de outra visão, defesa de conhecimento, de percepções e de 
construções (FOUCAULT, 1990 apud MIZOSCKY; FLORES; BOHN, 2008, p. 
185). 
 

É característico das classes populares construírem práticas sociais de resistência que 

estabelecem relações intersubjetivas com o dito e o não-dito, o visível e o invisível. 

Constituídas por uma lógica própria, as resistências se realizam nas brechas das concepções 

consideradas dominantes, recusando-as, aceitando-as ou simulando conformar-se em relação a 

estas, podendo ser, por isso, dispersas e ambíguas. Porém, a ambigüidade presente nas vozes 

dos sujeitos da cultura popular, não significa, necessariamente, falha, defeito e carência de 

repertório sócio-lingüístico, mas podem consistir formas sociais estratégicas de resistência 

(CHAUÍ, 1989, p. 122). 

Partindo do pressuposto que o conhecimento produzido pela indústria do management 

para as empresas pode ser apropriado pelos sujeitos da cultura popular no organizar de seus 

coletivos, proponho investigar o seguinte problema de pesquisa: Como os sujeitos da cultura 

popular organizam seus coletivos e se apropriam de práticas do management?  

A partir desta questão norteadora foram traçados os objetivos deste estudo 

apresentados a seguir.  

 

1.2 Objetivos  
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O objetivo geral desta pesquisa consiste em compreender a construção do organizar de 

coletivos de cultura popular e a apropriação de práticas do management pelos sujeitos que 

deles participam.  

Para tal, foram desdobrados os seguintes objetivos intermediários: 

a) Caracterizar as práticas organizativas de coletivos da cultura popular; 

b) Identificar meios difusores e práticas do management transpostas para os coletivos 

da cultura popular;  

c) Estudar o caso de um coletivo resistente às influências do management (Afoxé 

Alafin Oyó) descrevendo como seus membros se organizam e se apropriam de 

práticas empresariais. 

 

1.3 Motivação para a realização da pesquisa  
 

A adoção de conhecimento gerencial produzido para empresas por parte de 

organizações sem fins lucrativos é uma idéia constantemente veiculada pela mídia e na 

academia como caminho privilegiado para a profissionalização do terceiro setor tendo como 

um dos principais expoentes, o guru, Peter Drucker (1994). 

Porém, ao transplantar os métodos e procedimentos de gestão empresarial de forma 

acrítica para o âmbito de organizações que cultivam objetivos estranhos à lógica do mercado 

há o perigo potencial de gerar distorções na natureza das organizações substantivas e 

desvirtuar suas ligações com transformações sociais mais amplas posto que as técnicas e 

ferramentas gerenciais, calcadas na razão instrumental, carregam em si pressupostos como 

pragmatismo, produtividade, cálculo constante entre meios e fins, eficiência, competitividade, 

individualismo etc. (SERVA, 1993; ANDION, 1998; MARÇON e ESCRIVÃO FILHO, 

2001; ROESCH, 2002; DELLAGNELO, 2004).  

Apesar de ser inadequado abordar organizações substantivas, também conhecidas 

como coletivistas ou alternativas, via teoria da administração (SERVA, 1993), quase a 

totalidade dos trabalhos em administração baseia-se numa visão tradicional e unívoca da 

gestão empresarial que é importada das atividades econômicas lucrativas sem levar em conta 

as singularidades dessas organizações (ANDION, 1998, p. 21; DELLAGNELO, 2004, p. 7).  
 
Os estudos dentro da teoria administrativa e da teoria organizacional têm derivado 
principalmente de estudos empíricos em organizações burocráticas e voltadas para 
resultados econômicos. Observa-se como dominante nos estudos das organizações a 
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visão de racionalidade como cálculo utilitário das conseqüências, reduzindo-se 
assim a ação administrativa como ação social no que concerne a sua orientação para 
fins ou resultados. Esse viés instrumental na construção das teorias administrativas 
tem levado ao desenvolvimento de tecnologias de gestão de difícil assimilação para 
organizações centradas numa ação de caráter mais valorativo (SANTOS et al., 2007, 
p. 2). 
 

No âmbito específico das organizações culturais, as atenções do campo da 

administração para este fenômeno não têm sido muitas (LEÃO JR, PACHECO, 

GONÇALVES; MENEZES, 2001; CARVALHO, 2006), principalmente no que se refere aos 

coletivos da cultura popular. A presente pesquisa, vinculada ao projeto PROCAD/CNPQ4 

intitulado “Outras formas organizacionais: o estudo de alternativas ao modelo empresarial na 

realidade brasileira”, configura-se como uma das poucas iniciativas na área da administração 

a estudar a gestão de organizações da cultura popular (MACIEL, 2003; SILVA; 

DELLAGNELLO, 2006; NOGUEIRA, 2007; DIAS; DELLAGNELLO, 2008; DINIZ, 2009; 

LIRA, 2011).  

O objeto deste estudo são as práticas organizativas concebidas por sujeitos da cultura 

popular que resistem à adoção acrítica do modelo empresa. Estudar experiências de busca por 

outros modos de organizar é particularmente importante para delimitar a influência do 

mercado sobre a vida humana associada, tendo em vista que empresa é apenas um tipo 

particular de organização social e sua influência deve ser limitada e circunscrita ao enclave 

específico do mercado que, por sua vez, também é somente um dentre outros muitos cenários 

constitutivos da tessitura global da sociedade (RAMOS, 1981). 

Mesmo que a política cognitiva operada para disseminar a mentalidade de mercado e o 

modelo empresarial (RAMOS, 1981) nos faça crer ser inútil qualquer esforço voltado para a 

construção de outros modos de organizar, importa ter consciência de que este desafio situa-se 

no campo das possibilidades e não no plano do determinismo. Por mais dominante que a 

sociabilidade do mercado seja, ela não elimina a emergência de experiências e práticas 

organizativas fecundas e credíveis ao instituído.  

É impossível existir apenas um único tipo de organização social. Infinitas são as 

possibilidades de como a sociedade pode ser organizada (MISOCZKY, FLORES; BÖHM, 

2008, p. 182). A organização entendida nos moldes de empresa - orientada por critérios de 

eficiência e eficácia, hierarquizada, com estrutura formal e profissional, dentre outras 

características - não é a única forma possível de organização das atividades do cotidiano, 

                                                 
4 Projeto realizado em parceria entre pesquisadores da UFPE e UFRGS integrantes do grupo Observatório da 
Realidade Organizacional. 
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tampouco uma forma útil e acessível a todos os atores sociais com vontade de intervir na sua 

própria realidade (CARVALHO, 2009, p. 6). 

O organizar é um ato elementar que faz parte da experiência humana de estar no 

mundo. Segundo Arantes (1990, p. 78), a organização é o que há de mais abstrato e geral num 

grupo humano, “é condição e modo de sua participação na produção da sociedade”.  

Apesar de vivermos em um tempo em que o gerencialismo de mercado é apresentado 

como uma utopia em realização que não permite pensar em alternativas (MISOCZKY; 

VECCHIO, 2006, p. 10), experiências em curso no campo da alternatividade nos restituem a 

convicção de que não estamos diante de nenhuma fatalidade, mas de criações humanas e 

construções sociais historicamente situadas que não são naturais, nem eternas, podendo 

portanto, ser mudadas (ADLER, 2002 apud MISOCZKY; AMANTINO-DE-ANDRADE, 

2005; SOLÈ, 2003).  

 A noção de que toda a atividade social é melhor organizada quando feita sob a forma 

de mercado tem sido crescentemente confrontada pelo movimento contra-hegemônico (alter-

mundialista) iniciado em Seattle em 1999 e a partir de 2001 com a realização do Fórum 

Mundial Social (FMS) em Porto Alegre-RS. Iniciativas, movimentos e organizações, através 

de vínculos, redes e alianças locais/globais, estão lutando contra a forma de globalização 

neoliberal, mobilizados pela aspiração por um mundo mais justo e pacífico que julgam 

possível e ao qual sentem ter direito (SANTOS, 2005; 2008).  

Assumindo o desafio político posto por Misoczky, Flores e Böhm (2008, p. 182), o 

presente trabalho, ao explorar os processos de organização da resistência que tendem a ser 

ignorados pelo discurso organizacional contemporâneo, busca contribuir para “contestar a 

hegemonia da organização - parte importante da hegemonia das relações capitalistas globais”. 

Inspirada na perspectiva freiriana de denúncia-anúncio (FREIRE, 1994), esta pesquisa 

compromete-se a denunciar a produção da não existência de alternativa credível ao modelo 

empresa demonstrando que “o que não existe é, na verdade, ativamente produzido como não 

existente” tendo em vista que o que não cabe na totalidade da razão moderna e no seu tempo 

linear é desqualificado, tornado invisível, ininteligível, descartável ou inexistente (SANTOS, 

2006, p. 786). 
 
A organização hegemônica tenta continuamente naturalizar e essencializar a si 
mesma como a única forma pela qual o organizar pode ser articulado – tornando 
invisível, não-existente, a multiplicidade de diferentes mundos organizacionais que 
estão ao nosso redor (MISOCZKY, FLORES; BÖHM, 2008, p. 182). 
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Porém, sem limitar-se à denúncia, pretende-se também anunciar que outros modos de 

organização são possíveis, trazendo à tona realidades produzidas como ausentes por via do 

silenciamento, da supressão e da marginalização (SANTOS, 2006, p. 793). A experiência 

social em todo o mundo é muito mais ampla e variada do que a tradição científica ou 

filosófica ocidental (re)conhece e considera importante. Tal riqueza social está sendo 

desperdiçada. É deste desperdício que se nutrem as idéias que proclamam que não há 

alternativa, que a história chegou ao fim e outras semelhantes (Ibid., p. 778). Pretende-se, 

então, trazer da ausência à presença uma lógica de organizar alternativa, que apesar de 

marginalizada, existe, faz parte do cotidiano dos sujeitos da cultura popular e funciona, 

contrariando assim o argumento tautológico que sustenta a inexistência de alternativas ao 

afirmar que “as alternativas não são possíveis porque não funcionam” (MISOCZKY; 

VECCHIO, 2006, p. 10). Por isso, neste estudo, ao invés de empregar o substantivo 

organização que “se fecha” em um modo legitimado de fazer, emprego o verbo organizar que 

registra a dinâmica da constante busca pelo novo (CARVALHO, 2009, p. 6). 

Organizar atividades de forma coerente com as necessidades sentidas é um saber que 

pode e deve ser de domínio de todos (CARVALHO, 2009, p. 6). Todavia, na atual sociedade 

capitalista, verifica-se a valorização do conhecimento produzido pelos “gurus do 

management”, experts e acadêmicos, sem o devido reconhecimento da relevância social dos 

saberes populares para a realização da produção e das práticas sociais cotidianas. “O que é 

popular é necessariamente associado a ‘fazer’ desprovido de ‘saber’” (ARANTES, 2007, p. 

14).  

Discordando desse preconceito e reconhecendo a diversidade epistemológica do 

mundo, a pluralidade de formas de conhecimentos heterogêneas, bem como a incompletude 

de todos os saberes que possuem limites internos e externos (SANTOS, 2006, p. 790), esta 

pesquisa resgata o valor do conhecimento gerado na experiência vivida, o “saber de 

experiência feito” (FREIRE, 1994) e procura reabilitar o senso comum, que apesar de 

considerado superficial, ilusório e falso pela ciência moderna, possui algumas virtualidades 

para enriquecer a nossa relação com o mundo (SANTOS, 2008, p. 138). 

Esse conhecimento vulgar e prático com que, no quotidiano, orientamos as nossas 

ações e damos sentido à nossa vida, embora tenda a ser um conhecimento mistificado, 

mistificador e conservador, tem uma dimensão utópica e libertadora que pode ser ampliada 

através do diálogo com o conhecimento científico. Na medida em que um transforma e 

transforma-se no outro, aproveita-se “algo” dos dois abrindo as possibilidades para que 
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insurja um conhecimento prudente para uma vida decente (SANTOS, 2005, p. 80). O 

confronto e o diálogo entre os saberes é um confronto e um diálogo entre diferentes processos 

através dos quais práticas diferentemente ignorantes se transformam em práticas 

diferentemente sábias (SANTOS, 2006, p. 790). A credibilização de saberes não hegemônicos 

não envolve necessariamente a descredibilização do saber científico, mas seu uso de uma 

forma contra-hegemônica (SANTOS, 2008, p. 158). 

A partir das experiências e vivências dos membros de organizações da cultura popular, 

do confronto entre saberes populares e do conhecimento produzido em administração, e por 

meio do método da “redução sociológica”5 proposto por Ramos (1996, p. 42), pretende-se 

aprender e co-produzir conhecimento sobre práticas organizativas pertinentes às 

especificidades dos coletivos de cultura popular no contexto brasileiro a partir da articulação 

do meu olhar acadêmico com o conhecimento gerado na práxis dos grupos visando desafiar as 

práticas hegemônicas de organizar (MISOCZKY, FLORES; BÖHM, 2008, p. 187).  

Espera-se, contribuir para a consolidação de um marco analítico para futuras pesquisas 

na área das ciências sociais aplicadas que tenham como foco a gestão de organizações da 

cultura popular brasileira. Para tanto, torna-se necessário preencher uma lacuna teórica tendo 

em vista que as teorias organizacionais são reducionistas e confundem o conceito de empresa 

e organização. A maior parte dos teóricos quando escreve “organização” pensa em empresa 

(SOLÈ, 2003, p. 7). Via de regra, as teorias organizacionais são incapazes de ultrapassar a 

hiper determinação das estruturas e a institucionalidade, o que as impede de reconhecer a 

dinâmica da construção do organizar que parcela significativa da sociedade está realizando 

em seu cotidiano (CARVALHO, 2009, p. 6). Elas reproduzem a hegemonia da técnica em 

detrimento de outros aspectos que constituem a complexa e multifacetada condição da vida 

social (DIAS; DELLAGNELO, 2008, p. 2).  

Por fim, o presente trabalho é também um convite à academia a romper com a 

preponderante inclinação da produção científica brasileira em administração de reproduzir 

temas e pensamentos norte-americanos (MACHADO-DA-SILVA, CUNHA; AMBONI, 

1990; BERTERO; KEINERT, 1994 apud RODRIGUES; CARRIERI, 2001; HEMAIS; 

VERGARA, 2000), satisfazer aos próprios pesquisadores e seus pares (BERTERO, 

                                                 
5 Crítico da transplantação literal da produção científica estrangeira em países periféricos, Ramos (1996) propôs 
a “redução sociológica” como “um procedimento crítico-assimilativo da experiência estrangeira” necessário para 
as sociedades que, “na realização de seu projeto de existência histórica, tem de servir-se da experiência de outras 
comunidades” (Ibid., p. 71). A prática da redução sociológica permite ao cientista engajado e comprometido com 
os problemas do mundo particular em que vive libertar-se da servidão intelectual e transcender a condição de 
copista e repetidor, ingressando num plano teórico eminente, cujo pensamento ganha funcionalidade na medida 
em que está referido à sua comunidade (Ibid., p. 126).   
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CALDAS; WOOD JR., 1998; LIMA; 1999 apud GARCIA; CARRIERI, 2001; CÂMARA; 

LOVISON, 2007) e atender à exigência de alta produtividade científica por parte dos 

programas de pós-graduação e órgãos financiadores (CARVALHO; VIEIRA, 2003).  
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2 Situando a pesquisa e a pesquisadora 
 

 

Diferentemente dos que, presos na prisão coletiva da oposição 

objetividade/subjetividade, se fazem “desaparecer” na apresentação de seus trabalhos (SOLÉ, 

2003, p. 3), adotei a escrita pessoal, assumindo minha inevitável presença no texto. Enquanto 

um “ser-no-mundo” e um “ser-do-mundo” (RAMOS, 1996, p. 110), um sujeito ético engajado 

em auto-reflexividade, escrevo a partir de uma posição particular: latino-americana, brasileira, 

nordestina, branca, classe média, sem filiação partidária nem religiosa, simpatizante do 

movimento contra-hegemônico em curso e comprometida com ideologia anti-neoliberal.  

Para que os leitores compreendam a perspectiva pela qual construí a presente pesquisa, 

de modo a tornar sua discussão mais profícua, cabe situá-la no contexto dos Estudos 

Organizacionais (EO) e explicitar meu posicionamento paradigmático, bem como os 

pressupostos ontológicos, epistemológicos, metodológicos e axiológicos que me orientaram. 

Vale salientar que situar as condições em que a produção científica é construída advém da 

consciência e necessidade de identificar o caráter parcial de todo o conhecimento científico, o 

que, não implica a defesa de posições relativistas (SANTOS, 2008, p. 148).  

Os EO são um ramo das Ciências Sociais surgido na segunda metade do século XIX 

que tem como objetos empíricos a organização e a gestão, e como referencial a teoria 

organizacional sistematizada nas primeiras décadas do século XX a partir de disciplinas como 

Sociologia, Ciência Política, Economia, Psicologia, Antropologia, História, além de metáforas 

da Biologia, Física Quântica, Química e Matemática (REED, 1998). Esse campo de estudo 

tem se desenvolvido em um “terreno em contestação” no qual são travadas guerras entre 

teorias (REED, 1998) e entre paradigmas (CLEGG; HARDY, 1998), onde concorrem e 

coexistem diferentes visões sobre como as organizações devem ser estudadas e 

compreendidas: caminhos ortodoxos e relativistas, ciência normal e contra-normal 

(MARDSEN; TOWNLEY, 1998). 

De modo geral, é possível identificar nos EO quatro visões paradigmáticas: 

funcionalismo, estruturalismo, interpretativismo e humanismo radical (BURRELL; 

MORGAN, 1979). Até a década de 1970, predominaram nos EO postulados metodológicos 

da tradição positivista e postulados teóricos do funcionalismo. Nos últimos trinta anos do 

século XX, no entanto, houve uma expansão de novos campos, modos e perspectivas, 

diferentes e alternativos, que tem levado à crescente diversidade, fluidez, fragmentação e 
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mudanças substanciais não apenas nas teorias e práticas organizativas, como também na 

postura dos pesquisadores (CLEGG; HARDY, 1998)6. Esse caráter multiparadigmático dos 

EO implica na multiplicidade de formas de compreensão e atinge, antes dos enunciados 

teóricos e técnicos, as posições ontológicas e epistemológicas (GODOI; BALSINI, 2004).  

Diante de tal panorama multifacetado, convém assinalar que o presente estudo não se 

enquadra estritamente em nenhum dos paradigmas predominantes nos EO. Mesmo sendo as 

ciências sociais classificadas como subparadigmáticas (KUHN, 1975) - por não possuírem um 

modo peculiar de investigar que produza um método próprio (categoria pragmática do 

paradigma) e pela comunidade científica não compartilhar valores, crenças, princípios, 

modelos mentais e visão de mundo que justifiquem esse jeito de pesquisar (categoria 

conceitual) - os pesquisadores, via de regra, têm um claro posicionamento paradigmático, 

como é esperado pela comunidade científica. Porém esse não é o meu caso. 

Ao determinarem as entidades fundamentais da realidade e dizerem ao cientista «o 

que» e «como» procurar, e «o que» esperar, os paradigmas “viram paradógmas” (ALVES, 

2000, p. 203). Inspirada na metáfora da “conversação” proposta por Clegg e Hardy (1998, p. 

35) para explorar a multiplicidade de visões e abrir caminhos para um engajamento reflexivo 

orientado por escolhas conscientes, admito que cometo incomensurabilidade (LINCOLN; 

GUBA, 2006, p. 178) ao estabelecer conversações e transpor as fronteiras entre paradigmas. 

Por trás dessa minha «infidelidade paradigmática» reside a rejeição ao positivismo, por 

reduzir o conhecimento da realidade social àquilo que pode ser observado, mensurado e 

quantificado e por proclamar a neutralidade do conhecimento produzido; e ao mesmo tempo o 

temor em relação aos excessos de subjetivismo do paradigma interpretativista e à 

relativização do discurso pós-moderno, que, levados ao extremo, podem reduzir a produção 

de conhecimento científico à invenção de mundos subjetivos. Discordo de realizar a prática 

científica de forma arbitrária, sem o mínimo de sistematização, daí advém a razão de meu 

texto, paradoxalmente, seguir, de certo modo, a estrutura formal positivista. 

 Particularmente, identifico-me com a prática científica dos sociólogos Pierre 

Bourdieu e Boaventura de Souza Santos que transitam, cada um a seu modo, entre as 

fronteiras de disciplinas, erigem uma variante modificada de paradigmas antagônicos e 

ultrapassam dualidades e dicotomias tão comuns nas ciências sociais tais como 

                                                 
6 Para um aprofundamento sobre a formação do campo dos EO, vide WAIANDT, Claudiani. O ensino dos 
estudos organizacionais nos cursos de pós-graduação stricto sensu em administração. 2009. 241 f. Tese. 
(Doutorado em Administração) - Departamento de Ciências Administrativas da Universidade Federal da Bahia. 
Salvador: UFBA, 2009). 
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natureza/cultura, mente/matéria, subjetivo/objetivo, estrutura/agente, macro/micro, 

observador/observado, teoria/método, etc. Segundo Bourdieu (2005, p. 340) para fazer 

ciência, às vezes, é preciso contradizer as normas em vigor, desafiar os critérios usuais do 

rigor científico e assumir o risco de não ter todos os sinais exteriores de cientificidade que, 

aliás, considera muito fáceis de simular. Mesmo não tendo a legitimidade desses renomados 

intelectuais, assumi o risco de não me enquadrar em nenhum dos paradigmas presentes no 

campo dos EO.  

Sem preocupar-me com os rótulos, construí o presente trabalho inspirada no 

emergente “paradigma do conhecimento prudente para uma vida decente”, concebido por 

Santos (1989, p. 60), fruto de reflexão crítica sobre a modernidade ocidental capitalista e o 

paradigma positivista. Para além da dimensão epistemológica, este novo paradigma reconhece 

e assume as dimensões política e ética do conhecimento produzido.  

O paradigma emergente reúne alguns traços do pós-modernismo e do pós-

colonialismo embora seu proponente teça ressalvas a estes termos7. Compartilha com o 

primeiro a crítica às pretensões universalizantes da ciência moderna, bem como ao mito da 

neutralidade científica; a assunção do caráter situacional do conhecimento em função do 

contexto social, político e institucional; a valorização de outros saberes que foram 

marginalizados pela monocultura do saber científico, sobretudo o senso comum, sem, no 

entanto, cair no relativismo e niilismo. Com o segundo, compartilha a crítica ao 

eurocentrismo; o interesse pela geopolítica do conhecimento; a ênfase no reconhecimento das 

desigualdades acompanhando as condições econômicas, sociais, culturais e políticas; a 

disposição a aprender com experiências inovadoras provenientes de países fora do eixo 

hegemônico denominado por Santos (2008, p. 13) de “Sul não-imperial” ou “Sul global”.  

O conhecimento produzido por tal paradigma: 

a) Tende a ser não dualista e funda-se na superação de tradicionais distinções 

dicotômicas das ciências sociais, parcelização do conhecimento e reducionismo da 

realidade (SANTOS, 2005, p. 61); 

                                                 
7 O autor caracterizou sua posição como “pós-modernismo negativo” em contraposição à concepção dominante 
de pós-modernismo por ele designada de “pós-modernismo celebratório” por ter passado da crítica das 
concepções modernas de transformação social emancipatória para o abandono da própria idéia de emancipação 
social. Porém, a dificuldade de impor uma concepção alternativa de pós-modernismo e o reconhecimento de que 
a modernidade ocidental capitalista continua a ser colonialista o aproximou do pós-colonialismo. Todavia, as 
concepções dominantes do pós-colonial (adequadas ao contexto britânico) também se apresentaram 
insatisfatórias. Ele decidiu, então, abandonar as teorias que se revêem no prefixo “pós” e explorar a construção 
de outras que se reveêm no prefixo “pré” (SANTOS, 2008, p. 15) e considera a idéia de transmodernidade, como 
avançada por Enrique Dussel, a mais adequada para guiar a transição paradigmática (Ibid., p.142). 
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b) É um conhecimento sobre as condições de possibilidade da ação humana projetada no 

mundo. O conhecimento não é descoberto, mas gerado pelo ato criativo protagonizado 

por cada cientista e pela comunidade científica. Sendo o ato do conhecimento e o seu 

produto inseparáveis, o conhecimento produzido traz consigo pressupostos 

metafísicos, sistemas de crenças e juízos de valor. Assim, o sujeito integra-se no 

objeto e com ele interage (SANTOS, 2005, p. 80); 

c) Constitui-se a partir de uma pluralidade de metodos que só é possível mediante 

transgressão metodológica. Por isso, é relativamente “imetódico”, o que repercute 

numa diversidade de métodos e estilos, bem como na tolerância discursiva e maior 

personalização do trabalho científico (SANTOS, 2005, p. 73); 

d) Reconhece que nenhuma forma de conhecimento é, em si mesma, racional e por isso 

dialoga com outras formas de conhecimento deixando-se penetrar por elas. Busca 

realizar uma dupla ruptura epistemológica entre o senso comum e a ciência de modo a 

produzir um senso comum esclarecido e uma ciência prudente capaz de levar a um 

conhecimento autônomo, prático, esclarecido, sábio e democraticamente distribuído 

(SANTOS, 2005, p. 80). 

Coerente com tal paradigma, discorro sobre as premissas básicas nas quais esta 

pesquisa baseou-se.  

 

2.1 Pressupostos ontológicos, epistemológicos, 
metodológicos e axiológicos 
 

Os princípios que guiaram esta pesquisa combinam crenças sobre ontologia (natureza 

da realidade), epistemologia (relação existente entre o investigador e o objeto), metodologia 

(como se dá a aquisição de conhecimento) e axiologia (implicações éticas da pesquisa). Tais 

crenças influenciam o modo como o pesquisador observa o mundo e nele age. 

No que se refere aos pressupostos ontológicos, assumo que realidade é construída por 

indivíduos em interação social. Não há uma realidade social externa que se impõe de forma 

objetiva ao pesquisador de modo que seja possível retratá-la fidedignamente tal como ela 

verdadeiramente é per si, em essência. O pesquisador traz sua construção da realidade para a 

situação de pesquisa e interage com as construções e interpretações de outras pessoas sobre o 

fenômeno que está sendo estudado (MERRIAM, 1998, p. 6).  



 

 
 

34

Todo conhecimento é contextual e todo contexto é uma construção social e dinâmica, 

produto de uma história que deve ser explicada por meio de relações desiguais (SANTOS, 

2008, p. 29). A realidade social não é neutra e a politicidade é parte inevitável e essencial das 

ciências sociais (DEMO, 2004, p. 74). 

Em termos epistemológicos, parto da premissa de que a relação entre sujeito e objeto 

é imbricada e complexa. Ao observar a realidade, não há como ser mero expectador - a não 

ser por opressão ou como privilegiado. Na observação, o pesquisador seleciona o que pode 

dar conta de captar, formando dela uma visão de dentro para fora a partir de seu equipamento 

biológico e transcurso cultural histórico (DEMO, 2004, p. 61). “Como não existe sujeito que 

não seja subjetivo, neutralidade e objetividade são entidades mitológicas, inventadas, 

sobretudo para acobertar práticas escusas” (Ibid, p. 17, grifos do autor). Portanto, a “imagem 

de neutralidade científica é ilusória” (CHAUÍ, 2005, p. 235).  

O simples ato de escolher o tema de pesquisa ou o referencial teórico dá-se sempre 

no âmago da subjetividade, mesmo que a escolha seja fundamentada em argumentos 

pertinentes. A seleção da abordagem teórica para dar significação ao tema contém elementos 

puramente seletivos e vieses particulares. Uma teoria determina nossa forma de ver o mundo, 

“não vemos com os olhos, vemos com as palavras. Dependendo das palavras, certas coisas 

existem e são importantes. Se as palavras são outras, essas coisas são lixo lançado fora” 

(ALVES, 2000, p. 164). Dessa forma, não existe um «ver» pura e simplesmente, mas apenas 

o «ver» a partir de um ponto de vista (DEMO, 1995, p. 76) de maneira que, aquilo que vemos, 

depende do prisma pelo qual olhamos (RICHARDSON; ST. PIERRE, 2005, p. 963). Isso 

significa que a teoria a qual nos afiliamos influencia os resultados que obtemos, uma vez que 

o dado não fala por si e uma estatística revela apenas uma relação numérica cujo significado 

depende de um quadro teórico de referência. Também na montagem do instrumento de coleta 

de dados, na seleção e número de perguntas, nas definições operacionais e na análise dos 

dados, a construção interpretativa está sempre presente (DEMO, 2004, p. 62).  “Quando o 

cientista escolhe uma certa definição de seu objeto, decide usar um determinado método e 

espera obter certos resultados, sua atividade não é neutra nem imparcial, mas feita por 

escolhas precisas” (CHAUÍ, 2005, p. 235).  

Nesta perspectiva, não existe uma supressão do autor, mesmo que se adote o estilo 

impessoal e absenteísta de escrita. Embora o único lugar onde a referência direta ao autor 

apareça seja abaixo do título de sua pesquisa ou quiçá no topo das páginas subseqüentes, o 

que é suprimido com a ocultação do autor é a explicação da origem, a finalidade da pesquisa e 
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sua relação com as possibilidades de explicação da própria pesquisa, mas nunca as 

perspectivas e construções do autor (CAMARA; LOVISON, 2007). Não importa quanto 

esforço nós façamos para tentar suprimir o self, “estamos sempre presentes na escrita” 

(RICHARDSON; ST. PIERRE, 2004, p. 962). 

Desde 2001, quando entrei no mestrado, até bem pouco tempo atrás, toda minha 

pequena produção científica foi escrita na terceira pessoa do singular, suprimindo-me como 

sujeito da pesquisa. Fui treinada a seguir o rigor científico na separação e distanciamento 

entre o sujeito e o objeto tendo todo o cuidado para não enviesar os resultados, escrevendo no 

estilo impessoal, pois caso não o fizesse, não estaria produzindo um conhecimento objetivo, 

ou seja, não estaria fazendo ciência. Nunca questionei as regras do método científico, aliás, 

seu discurso me foi, de início, muito convincente e persuasivo. Porém, com o aprofundamento 

do estudo sobre epistemologia, filosofia e sociologia da ciência, constatei que não obstante o 

rigor do método, a ciência, enquanto atividade humana que é, está sujeita às vicissitudes da 

natureza humana, não sendo autônoma em relação ao contexto em que está inserida. 

O conhecimento científico não é neutro posto que as idéias, opiniões, preconceitos, 

interpretações subjetivas e intenções dos cientistas influenciam-no; nem é desinteressado, 

tendo em vista que os objetos das ciências cada vez mais têm sido usados na produção e 

economia, configurando processos de dominação e potencialização econômica de 

determinados grupos sociais. Porém, como a ciência mantém o anonimato do cientista e se 

legitima com o discurso da objetividade na busca da verdade, o conhecimento cientifico 

produzido é sempre visto como universal, quando de fato é particular. Todo conhecimento é 

apenas uma convenção provisória, não existindo certeza nem verdade absoluta. Trata-se de 

uma construção assumida por um grupo de pessoas num determinado contexto histórico 

(SANTOS, 1989, LATOUR, 2000; BOURDIEU, 2004a). 

Sem a presunção de produzir conhecimento universal, admito meus relatos de pesquisa 

como narrativa parcial, local e situacional, sendo, portanto, apenas uma interpretação 

possível. Por isso explicito as minhas concepções sobre o assunto pesquisado, apresentando 

sempre argumentos fundamentados em diversos autores8, descrevo todo o percurso pelo qual 

a pesquisa foi conduzida com vigilância epistemológica e sinceridade científica, sendo 

honesta com minha consciência e com aqueles a quem dou voz. Desse modo, intento 

submeter meu texto à discussão e julgamento de forma transparente.  

                                                 
8 E coloco sempre o número das páginas das obras consultadas, inclusive nas citações indiretas mesmo sendo 
opcional segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Desta forma, o leitor pode localizar 
facilmente os trechos no texto original e fazer sua própria leitura e aprofundar suas análises. 
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Em termos metodológicos, reconheço que a construção de um objeto não é algo que 

se faça de uma vez e para sempre, de um só golpe, por meio de um ato teórico inaugural, mas 

uma tarefa prolongada e exigente que se completa pouco a pouco (BOURDIEU, 2005, p.317), 

nunca podendo ser resolvida de antemão (BOURDIEU, 2004b, p. 61). Os procedimentos não 

seguem fases sucessivas e os atos epistemológicos não se reduzem à ordem cronológica das 

operações concretas da pesquisa (BOURDIEU, 2004b, p.73). Sem confundir rigidez com 

rigor, esta prática de liberdade sensata nada tem a ver com o laissez-faire do relativismo e tem 

como contrapartida uma crítica, reflexão e vigilância constantes sobre as condições de 

utilização de métodos e técnicas diversificados e sobre sua adequação ao problema colocado e 

às condições da sua execução (BOURDIEU, 2005, p. 316-317).  

Sem conceber a oposição entre teoria e método (BOURDIEU, 2005; CÂMARA; 

LOVISON, 2007), nem a distinção absoluta entre coleta e análise de dados (PATTON, 2002, 

p. 432) e consciente da impossibilidade de existir uma teoria geral em função da 

incompletude de todos os saberes e diversidade inesgotável do mundo (SANTOS, 2008, p. 

123), segui o movimento de ir e vir do campo empírico à elaboração teórica e vice-versa, 

tanto na construção da problemática que mescla dados coletados empiricamente com 

interpretações e relações teóricas, como no ajuste e aperfeiçoamento do quadro referencial 

que foi sendo retomado na recursividade entre teoria e verificação.  

Como o problema de pesquisa emergiu indutivamente do campo e a interação com os 

sujeitos da pesquisa deu-se de forma participativa em oficinas, eventos, cursos e no cotidiano 

de suas próprias organizações, ou seja, no ambiente natural onde o fenômeno estudado 

(construção das práticas organizativas dos coletivos de cultura popular) ocorre (MERRIAM, 

1998; FLIRCK, 2002; GOULART; CARVALHO, 2005; DENZIN; LINCOLN, 2006); e 

como tal fenômeno não pode ser compreendido por meio de relações estatísticas entre 

variáveis, nem pode ser descrito em números, mas precisa ser interpretado pelo pesquisador a 

partir da análise de depoimentos, observações e documentos (MINAYO, 1994; VIEIRA, 

2004), a presente pesquisa caracteriza-se como predominantemente qualitativa.  

O rótulo “pesquisa qualitativa” é um termo “guarda-chuva” que abriga variadas 

formas de investigação que auxiliam o pesquisador no entendimento do sentido de fenômenos 

sociais com menor ruptura possível do ambiente onde ocorrem (MERRIAM, 1998; FLICK, 

2002; GOULART; CARVALHO, 2005). Segundo Denzin e Lincoln (2006, p. 16), embora a 

pesquisa qualitativa varie nos diferentes momentos históricos desse campo de investigação 

multidisciplinar, ela pode ser definida, genérica e inicialmente, como atividade de imersão do 
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pesquisador no cenário natural em que os fenômenos estudados ocorrem, atuando como um 

intérprete da realidade.  

O desenho de uma pesquisa qualitativa é emergente e flexível, responsível às 

mudanças de condições do estudo em progresso (MERRIAM, 1998, p. 8). Assim, a pesquisa 

qualitativa é concebida como um processo (FLICK, 2004, p. 157).  

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(MINAYO, 1994, p. 21). Busca a descrição e a interpretação de fatos, ao invés de buscar a 

mensuração (THIOLLENT, 1997, p. 136). A análise é baseada na interpretação de 

transcrições de entrevistas, depoimentos e observações, e não na utilização de instrumental 

estatístico para estabelecer relações numéricas entre variáveis. A lógica e a coerência da 

argumentação baseiam-se em conhecimentos teórico-empíricos obtidos por uma variedade de 

técnicas que permitem corroborar os resultados, oferecer alguns pontos de vista e atribuir-lhes 

cientificidade (VIEIRA, 2004, p. 17). O resultado final é usualmente uma longa narrativa 

descritiva (MERRIAM, 1998, p. 24). 

Pela postura participativa assumida ao longo da pesquisa, buscando superar a oposição 

sujeito/objeto no interior de processos coletivos de construção de conhecimento e romper com 

a divisão “entre quem pesquisa e quem é pesquisado; entre quem gera conhecimento e quem 

dá ao outro mais conhecimento, ao outorgar a ele o saber de si mesmo” (BRANDÃO, 2006, p. 

12), esta pesquisa também pode ser abrigada no «guarda chuva» da pesquisa participante. 

Como o próprio nome sugere, este tipo de pesquisa implica, necessariamente, a participação 

tanto do pesquisador no contexto, grupo ou cultura que está estudando, como dos sujeitos 

envolvidos no processo investigativo não apenas como informantes chaves, mas como co-

autores da pesquisa (THIOLLENT, 1997; DEMO, 2004; TRIPP, 2005; BRANDÃO, 2006). 

A pesquisa participante abrange um “repertório múltiplo e diferenciado de 

experiências” (BRANDÃO, 2006, p. 12). Trata-se de um termo genérico e polissêmico que 

abarca diversas modalidades de pesquisa. “Há vários tipos de pesquisa que se abrigam sob 

esse título” (NOVAES; GIL, 2008, p. 147) e que se desenvolveram “de maneira diferente 

para diferentes aplicações” (TRIPP, 2005, p. 445). A expressão pesquisa participante é muitas 

vezes empregada como sinônimo de pesquisa-ação, pesquisa participativa, investiga-ação, 

investigação participativa, investigação militante, auto-senso, estudo-ação, pesquisa-
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confronto, investigação alternativa, pesquisa popular, pesquisa ativa, intervenção sociológica, 

enquete-participação, dentre outros (DEMO, 2004; TRIPP, 2005; BRANDÃO, 2006).  

Todas as espécies de pesquisas participantes, não obstante as diferenças na 

abordagem, compartilham de uma exigência primordial: a participação de todos os envolvidos 

no processo de pesquisa. Essa natureza interativa do processo de investigação talvez seja sua 

característica mais distintiva. Porém, há muitas visões e utilizações do termo participação, 

inclusive diversos níveis e formas de participação que vão da cooperação, colaboração, 

cooptação à obrigação. Muitas vezes uma pesquisa é participativa apenas por uma questão 

puramente utilitarista já que os resultados obtidos são mais ricos (TRIPP, 2005, p.453). No 

entanto, o objetivo da participação não deve ser apenas acesso e entendimento, mas 

construção coletiva. 

Os tipos de pesquisa participante, na maioria dos casos, se propõem a, pelo menos, 

duas finalidades não excludentes (TRIPP, 2005; BRANDÃO, 2006; LANDA, 2006): 

1) solução de problema prático; melhoria/aprimoramento da prática; 

2) criação de conhecimento não só para conhecer a realidade, mas também para transformá-la  

Basicamente, o debate sobre pesquisa participante focaliza três temas essenciais em 

relação a sua identidade epistêmica: ação transformadora, produção de conhecimento e 

participação (GABARRÓN; LANDA, 2006, p. 103). Sem adentrar nas discussões sobre a 

distinção entre os variados tipos de pesquisa abrigados sob a denominação «pesquisa 

participante», me preocupei em identificar traços gerais em comum entre eles. Com base na 

revisão da literatura especializada realizada por Tripp (2005), Brandão (2006) e Gabarrón e 

Landa (2006), foi possível identificar seus principais pressupostos: 

a) Supõe identidade ideológica com o grupo pesquisado; 

b) Parte de um problema existente, vivido e sentido em uma comunidade marginalizada;  

c) Diagnostica os problemas de forma interativa com os membros do grupo pesquisado  

d) Utiliza entrevista aberta e observação participante alongadas, por vezes, repetidas, 

enfatizando postulados qualitativos e hermenêuticos;  

e) Obtém dados discutidos e confrontados de cuja tessitura o pesquisador faz parte como 

peça-chave articulando conhecimento científico e os saberes gerados na práxis do grupo 

pesquisado;  

f) Requer maior dedicação de tempo; 

g) Produz conhecimento em benefício da comunidade e visa conscientizar e emancipar 

sujeitos capazes de história própria; 
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Orientada por tais premissas, classifico a presente pesquisa como participativa na 

medida em que parti de um problema construído no campo empírico - a transposição do 

modelo empresa para as organizações da cultura popular - sentido por muitos de seus 

membros; interagi com os sujeitos da cultura popular visando à co-produção de conhecimento 

a partir do confronto e diálogo entre o management e os saberes populares; e despendi longo 

tempo (dois anos e meio) no campo empírico, de forma intermitente. Porém, diferentemente 

de muitas pesquisas participantes, não assumi compromisso formal de resolver um problema 

prático específico ou propor soluções para uma determinada organização e diferentemente de 

muito pesquisadores participantes, sobretudo os latino-americanos, não sou ativista nem 

militante de nenhum movimento social, e esta pesquisa não está vinculada a nenhum projeto 

de ação social. A participação no processo de investigação teve o intuito de gerar reflexão e 

aprendizagem tanto para mim como para os colaboradores, e a partir disso, produzir 

conhecimento sobre o organizar dos coletivos da cultura popular.  

 Em termos axiológicos, não me eximo de refletir sobre os fundamentos éticos e 

morais do conhecimento que produzo. Sem conceber desvinculação entre ciência e vida, 

compartilho a preocupação de Câmara e Lovison (2007) com os critérios de validade social da 

pesquisa na área de Organizações que tendem a restringir apenas ao emprego de método, 

técnicas e rigor procedimental, limitando-se ao status de cientificidade reconhecido pela 

comunidade científica. Entendendo que a pesquisa tem tarefa moral que não se deve reduzir 

apenas a ética profissional, procuro ir além da obediência aos códigos de ética que tratam, 

basicamente, da manipulação dos dados e respeito aos sujeitos da pesquisa e abordam 

questões como consentimento informado, fraude, privacidade, confidencialidade e precisão, 

(CHRISTIANS, 2006). Os critérios de validade de uma pesquisa devem perpassar os valores, 

a ética e a prudência (phronesis) de modo que a confiabilidade de uma pesquisa científica  
 
não está tanto no rigor positivo de seu pensamento, mas na contribuição de sua 
prática na procura coletiva de conhecimentos que tornem o ser humano não apenas 
mais instruído e mais sábio, mas igualmente mais justo, livre, criativo, participativo, 
co-responsável e solidário (BRANDÃO, 2006, p. 24). 
 

Dentro desta perspectiva, procuro reconciliar ética e epistemologia por meio de 

práticas de engajamento, auto-reflexividade, multivocalidade, entrelaçamento da ação com a 

validade social da pesquisa visando à emancipação dos sujeitos (LINCOLN; GUBA, 2006).   

O exercício de reflexividade não me permite assumir a postura utilitarista de ir ao 

campo empírico apenas para coletar dados e concluir o trabalho sem dar nenhum retorno aos 

sujeitos da pesquisa e à sociedade. Para além da obtenção do título de doutor e de sua grande 
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importância para minha carreira profissional, comprometo-me a disseminar fora dos muros da 

academia o “conhecimento prudente” construído coletivamente por sujeitos engajados. 

Procurei fazer isso nas oficinas de Gestão do Pontão UFPE em que atuei como facilitadora, na 

palestra9 intitulada “Gestão e difusão cultural” que proferi à convite do Ponto de Cultura 

Tecer e nos cursos dos quais tenho participado como aluna. Vou disponibilizar na internet a 

tese completa com acesso irrestrito e fazer uma versão mais enxuta (sem o capítulo 2) e enviá-

la para o email dos coletivos de cultura popular que consegui mapear. Com isso espero 

contribuir para a promoção de um senso comum esclarecido e uma ciência prudente capaz de 

levar a um conhecimento autônomo, prático, esclarecido, sábio e democraticamente 

distribuído (SANTOS, 1989, p. 41). 

Em suma, posso dizer que na montagem (bricolage10) desta pesquisa atuei no papel de 

bricoleur (confeccionador, construtor) teórico, interpretativo, político e narrativo.  
 

O bricoleur teórico trabalha dentro de perspectivas e paradigmas concorrentes e 
sobrepostos, e entre eles. O bricoleur interpretativo entende que a pesquisa é um 
processo interativo influenciado pela história pessoal, pela biografia, pelo gênero, 
pela classe social, pela raça e pela etnicidade dele e daquelas pessoas que fazem 
parte do cenário. O bricoleur político sabe que a ciência significa poder, pois todas 
as descobertas da pesquisa têm implicações políticas. Não existe nenhuma ciência 
livre de valores. [...] O bricoleur narrativo [...] também sabe que os pesquisadores 
contam histórias sobre os mundos que estudaram. Logo, as narrativas [...] são relatos 
expressos e montados dentro de tradições específicas da narração de histórias, 
muitas vezes definidas como paradigmas (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 20). 

 

No quadro a seguir, apresento, resumidamente, os princípios pelos quais construí a 

presente pesquisa.  
 

Questão Paradigma do conhecimento prudente para uma vida decente 
Ontologia 
 

Realidade plural, relacional, dialógica, socialmente construída. Não representacional. 

Epistemologia 
 

Sujeito/objeto inseparáveis. Pesquisador engajado com vigilância epistemológica e 
sinceridade científica.  

Metodologia 
 

Pesquisa como processo. Procedimentos não estanques. Teoria e método 
indissociáveis. Coleta e análise simultâneas. Método indutivo e participativo. 
Abordagem qualitativa. 

Axiologia 
 

Comprometimento ético na explicitação da condução da pesquisa e na interação com 
sujeitos da pesquisa. Validade social da pesquisa (ciência prudente e senso comum 
esclarecido). 

Quadro 1- Resumo das premissas e crenças básicas adotadas 
Fonte: Elaborado a partir de Santos (1989; 2005; 2008) e Lincoln e Guba (2006). 

 

                                                 
9 Em 23 de setembro de 2009, no auditório da prefeitura de Camaragibe-PE (certificado em anexo). 
10 Bricolage aqui definida como uma construção emergente que produz um conjunto de representações reunindo 
peças montadas que se encaixam nas especificidades de uma situação complexa (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 
18). 
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Em consonância como o posicionamento assumido, de forma explícita e justificada, 

exponho, na próxima seção, como delineei a pesquisa e executei os procedimentos 

metodológicos. 

 

2.2 Procedimentos de coleta e análise dos dados 
 

De forma espontânea e não planejada esta pesquisa teve seu marco em uma ação 

extensionista como expus na introdução. Enquanto integrante da equipe responsável pela 

construção coletiva de Oficinas de Gestão por e para os Pontos de Cultura de Pernambuco11, 

nas quais atuei como uma das facilitadoras, tive a oportunidade de me aproximar da realidade 

de organizações substantivas tais como os coletivos da cultura popular. Minha entrada no 

campo empírico, a partir de março de 2007, deu-se, portanto, sem o estabelecimento prévio de 

questões, nem a sistematização a priori de referencial teórico e de instrumentação 

metodológica. Nas discussões coletivas e conversas informais emergiu o problema da 

resistência ao modelo empresa pelos sujeitos da cultura popular e necessidade de sua 

apropriação para a organização de seus coletivos, o que despertou meu interesse de estudo.  

Uma oficina, por sua natureza, é um espaço de construção de conhecimento. 

Inspiradas na pedagogia freiriana, o objetivo das oficinas de gestão promovidas pelo Pontão 

UFPE era dialogar sobre conhecimentos e formas de organizar e de gerir as organizações. 

Enquanto facilitadoras, apresentamos as práticas empresariais previamente escolhidas pelos 

representantes dos Pontos de Cultura para serem discutidas, debatidas, confrontadas, sem a 

intenção de transferi-las e muito menos impô-las.  

Nessa fase exploratória da pesquisa, que perdurou de março a julho de 2007, utilizei 

basicamente três procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental 

e observação. Fiz pesquisa bibliográfica em livros, periódicos e sites para confeccionar uma 

apostila e selecionar o conteúdo a ser discutido nas oficinas de gestão para os Pontos de 

Cultura. Constatei, nesse momento, a escassez de literatura sobre gestão de coletivos da 

cultura popular e identifiquei as principais práticas do management disseminadas pela 

produção bibliográfica. Realizei também pesquisa documental na plataforma digital 

denominada Conversê desenvolvida pelo MinC para proporcionar a troca de experiências 

entre os Pontos de Cultura de todo o Brasil e na base de dados MAPSYS, também criada pelo 

                                                 
11 Todas as oficinas foram registradas em áudio e vídeo. Juntamente com as outras integrantes da equipe, 
relatamos a experiência dos representantes dos Pontos de Cultura de Pernambuco nos relatórios de atividades do 
Pontão. 
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MinC, onde constam os projetos submetidos por organizações conveniadas como Pontos de 

Cultura. A análise documental serviu para conhecer um pouco do trabalho dos coletivos de 

cultura popular e identificar suas principais dificuldades na área de gestão.  

No tocante à observação, cabe esclarecer que trata-se de uma das mais antigas e 

básicas formas de pesquisa caracterizada pela imersão do pesquisador no campo e testemunho 

ativo da interação entre atores no contexto natural de ocorrência do fenômeno estudado, 

podendo variar consideravelmente entre os pesquisadores, em relação ao estágio da pesquisa, 

ao cenário em que está ocorrendo e ao relacionamento entre o pesquisador e os sujeitos da 

pesquisa (ADLER; ADLER, 1994, p. 377). Existe uma variedade de posicionamentos que o 

investigador pode assumir, desde ser um membro do grupo e um participante completo – um 

insider – até um observador completo, desconhecido por quem está sendo observado podendo 

variar no trajeto da pesquisa (MERRIAM, 1998, p. 100). Utilizei dois tipos de observação: a) 

observação participante - ramo mais amplamente reconhecido da observação (ADLER; 

ADLER, 1994, p. 378) – ocorre quando o grupo sabe que está sendo observado e o 

pesquisador participa de alguma forma das atividades no grupo, estabelecendo parceria 

colaborativa com os sujeitos da pesquisa (MERRIAM, 1998, p. 101); b) observação não 

participante, quando as pessoas não sabem que estão sendo observadas e o pesquisador 

observa passivamente sem se envolver em nenhuma atividade no grupo.  

Muitos autores apresentam uma lista de coisas a ser observada que inclui o cenário 

físico, os participantes, as atividades e interações, conversações, fatores sutis (atividades 

informais e não planejadas, comunicação não verbal, significados simbólicos e conotativos, 

coisas planejadas ou esperadas que não aconteceram) e o próprio comportamento do 

pesquisador (MERRIAM, 1998, p. 97-98). Porém, não existem prescrições universais sobre a 

mecânica e os procedimentos de tomar notas, de forma que o trabalho de campo torna-se 

muito mais uma questão de estilo e hábito pessoal (PATTON, 2002, p. 302). 

Nas oficinas, realizei observação de tipo participante. Como a questão de pesquisa 

ainda não tinha sido construída, não utilizei fichas estruturadas de protocolo e esquemas de 

interpretação observacional (FLICK, 2004, p. 153). Minha perspectiva observacional foi 

limitada tendo em vista que eu estava apresentando conteúdo a ser debatido e mediando as 

discussões e não podia anotar os aspectos da situação observada ao mesmo tempo. O 

observador participante não tem outra opção senão anotar as ocorrências que testemunha de 

modo essencialmente, exemplificativo, recaptulativo e reconstrutivo (BERGMAN, 1985, p. 

308 apud FLICK, 2004, p. 153) e a descrição do que foi observado deve ser feita o mais 
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imediato possível para que detalhes ou elementos particulares não sejam esquecidos depois 

(PATTON, 2002, p. 302).  

Assim, após cada oficina eu anotava em um bloco de notas o que mais me chamava 

atenção sobre peculiaridades da gestão dos coletivos de cultura popular, procurando descrever 

o mais próximo possível o que as pessoas disseram e em que contexto foi dito, além de 

registrar minhas reflexões e comentários (MERRIAM, 1998, p. 106; PATTON, 2002, p. 303). 

O valor de observações menos estruturadas, como essas, está na oportunidade de ver o que 

existe sem as viseiras das hipóteses e outras preconcepções (PATTON, 2002, p. 278). 

Também realizei observação não participante em eventos que reuniram Pontos de 

Cultura (abaixo relacionados) nos quais participei como ouvinte e fiz anotações sobre o 

contexto sociopolítico em que os coletivos estão inseridos e buscando identificar os meios 

difusores de práticas do management: 

- I Encontro dos Pontos de Cultura de Pernambuco realizado pelo Minc nos dias 01 e 02 de 

junho de 2007,  

- I Encontro Sub-regional Nordeste dos Pontos de Cultura realizado pelo Minc nos dias 29 e 

30 de junho de 2007,  

- Seminário Internacional em Economia da Cultura realizado pela Fundação Joaquim Nabuco 

(Fundaj) de 16 a 20 de julho de 2007. 

Após minha inserção no campo, retirei-me dele durante o ano de 2008 para concluir os 

créditos do doutorado e me dedicar à elaboração do projeto de tese que foi apresentado e 

discutido na disciplina Seminário de Tese. A partir da experiência adquirida na inserção no 

campo, aprofundei a pesquisa bibliográfica, desta vez focando especificamente a construção 

do quadro de referência teórico-empirico para a tese. Fiz um levantamento na literatura 

especializada, englobando os principais periódicos da administração em nível internacional12 

e nacional13, além dos anais da Critical Management Studies Conference e dos principais 

                                                 
12 Administration & Society; International Journal of Cross Cultural Management; International Review of 
Administrative Sciences; Journal of Knowledge Management; Organization; Organization & Environment; 
Organization Studies; Rationality and Society; Management Learning; Theory, Culture & Society; Ephemera; 
Voluntas; Business & Society; Business Communication Quarterly; Conflict Management and Peace Science; 
Educational Management Administration & Leadership; Family Business Review; Global Business Review; 
Group & Organization Management; International Small Business Journal; Journal of Business; Journal of 
Futures Studies, Strategic Thinking and Policy; Journal of Leadership & Organizational Studies; Journal of 
Management; Journal of Management Inquiry; Journal of Management Development; Journal of Managerial 
Psychology; Management & Organizational History; Management Communication Quarterly; Small Group 
Research.  
13 Revista de Administração de Empresas - RAE; Revista de Administração de Empresa Eletrônica - RAE 
Eletrônica; Cadernos Ebape.br ; Revista Organizações & Sociedade;  Revista de Administração Contemporânea 
- RAC; Revista de Administração Contemporânea Eletrônica - RAC Eletrônica; Brazilian Administration 
Review - BAR; Revista de Administração da Universidade de São Paulo – RAUSP.  
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eventos nacionais na área de administração e cultura14, bem como no banco de teses e 

dissertações da CAPES. As buscas permitiram constatar que estudos específicos sobre 

apropriação do management em organizações da cultura popular são incipientes ou 

inexistentes15. Por isso, recorri às ciências sociais e humanas em geral para elaborar o quadro 

conceitual que sustenta o argumento aqui defendido. 

O levantamento foi sistematizado da seguinte maneira: primeiramente foram feitas 

buscas por palavras chaves relacionadas ao tema (cultura popular, resistência, tradução e 

apropriação); em seguida, visando ao refinamento da pesquisa, foram lidos os títulos e 

resumos dos poucos trabalhos encontrados para que fosse verificada a pertinência entre a 

temática abordada nesses trabalhos com a temática abordada no presente estudo; feita essa 

filtragem, foram lidos e fichados apenas os trabalhos diretamente relacionados com os 

propósitos deste estudo, os demais foram descartados.  

Em 2009 retornei ao campo empírico. Coletei dados por meio de observação 

participante como aluna do curso de “Formação em gestão cultural para Pontos de Cultura” 

promovido pelo Pontão Comuna S.A.16 de Belo Horizonte que ocorreu em dois módulos: um 

presencial em Recife no período de 25 a 27 de março de 2009 e outro à distância no período 

de 30 de março a 02 de junho de 2009. No módulo presencial, fiz anotações em meu bloco de 

notas e no módulo à distância salvei as discussões com professores e colegas ocorridas em 

ambiente virtual em um editor de texto. O objetivo de minha participação nesses cursos foi 

identificar quais práticas do management estavam sendo transpostas para os coletivos. 

Ainda através da observação participante, participei da Teia PE, evento promovido 

pelo MinC e pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) 

no período de 25 a 28 de fevereiro de 2010 em Gravatá-PE. Nesse encontro, junto com 

colegas do grupo de pesquisa Observatório da Realidade Organizacional, entrevistamos 21 

Pontos de Cultura para fazer análise da influência do Programa Cultura Viva nas organizações 

conveniadas e elaborar relatório final da atividade de extensão a qual me referi na introdução. 

                                                 
14 Encontro Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração – EnANPAD; Encontro Nacional de 
Estudos Organizacionais – ENEO; Colóquio Internacional sobre Poder Local; Encontro de Estudos 
Multidisciplinares em Cultura – ENECULT. 
15 No levantamento da literatura sobre administração em nível internacional, as buscas retornaram alguns textos 
com o termo “cultura popular”, porém seus autores empregam-no para referir-se à cultura de massa, ao 
entendimento que a massa tem sobre o managementI, ilustrado por exemplo pelos personagens Dilbert e pelos 
Simpsons (RHODES; WEATWOOD, 2008, p. 8). Diferentemente, emprego o termo neste estudo referindo-me a 
manifestações culturais transmitidas oralmente de geração à geração nem abordam a questão de classe social.  
16 A Comunidade Santo Antônio - COMUNA S.A. - é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, sediada em Belo 
Horizonte e atua, desde 1991, em projetos culturais e educacionais. Em 2008, a COMUNA SA tornou-se Pontão 
de Cultura por meio de convênio com o MinC para realização do Programa de Formação em Gestão Cultura dos 
Pontos de Cultura. 
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Aproveitei a oportunidade para aprofundar meu conhecimento sobre coletivos da cultura 

popular, foi quando ficou mais evidente para mim que a resistência à empresarização mostra-

se mais forte em organizações de matriz africana. A partir de então, passei a estudar 

manifestações da cultura afro-brasileira por meio de pesquisa bibliográfica, sobretudo, os 

terreiros de candomblé e grupos de afoxé.  

Continuei fazendo cursos sobre gestão e produção cultural que foram surgindo ao 

longo da pesquisa. De modo análogo ao que fiz anteriormente, registrei, por meio da 

observação participante, anotações no bloco de notas a partir de minha experiência como 

aluna nos cursos abaixo listados: 

- Curso à distância de nivelamento para oficinas presenciais do Programa de Capacitação em 

Projetos Culturais ministrado pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas 

da Fundação Getúlio Vargas (Ebape/FGV) ocorrido de 01 a 13 de maio de 2010;  

- Oficina de Projetos Culturais (presencial) promovida no âmbito do programa supracitado em 

Garanhuns-PE de 26 a 28 de maio de 2010;  

- Oficina de Elaboração de Projetos Culturais promovida pela Faculdade de Administração da 

Universidade de Pernambuco (FCAP/UPE) ministrada por técnicos da Fundarpe no dia 11 de 

novembro de 2010. 

- Curso no âmbito do “Projeto cultural de formação: produtores de arte e cultura e gestores 

públicos municipais da área de cultura” realizado pela Fundarpe em 06 de dezembro de 2010. 

Participei também de dois encontros promovidos pelo Sebrae na esfera do “Programa 

Negócio a Negócio - edição especial para artistas e produtores culturais”. O primeiro encontro 

aconteceu em 10 de setembro de 2010 para fazer um diagnóstico das principais dificuldades 

administrativas sentidas pelas organizações culturais. O segundo encontro ocorreu em 14 de 

dezembro deste ano visando socializar os resultados da pesquisa e discutir propostas de cursos 

a ser ofertados para esse público.  

Embora os observadores devam prestar atenção nas formas não verbais de 

comunicação e relatar seus próprios sentimentos e reflexões (PATTON, 2002, p. 290), vale 

salientar que o uso que fiz da observação participante e não participante até esta fase da 

pesquisa me serviu muito mais como instrumento de coleta de dados em termos de conteúdo 

para construir a problemática e identificar direção da pesquisa do que para analisar gestos e 

reações das pessoas com as quais interagi no campo, e muito menos para me auto-analisar no 

contexto da investigação. Não que isso não seja importante, apenas não foi o foco nessa etapa 

mais preliminar e de consolidação da pesquisa.  
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No decorrer do trabalho de campo, idéias sobre direções para análise surgiram, 

padrões tomaram forma, temas saltaram à mente e hipóteses emergiram indutivamente por 

meio de abstrações, categorias e conceitos guiando o trabalho de campo subseqüente. O 

registro e acompanhamento de insights analíticos que ocorreram durante a coleta de dados 

constituíram o início da análise qualitativa (PATTON, 2002, p. 436; MERRIAM, 1998, p. 7). 

A análise do material colhido até então foi feita à luz da hermenêutica. Derivada do 

grego hermeneuein que significa traduzir, interpretar, tornar inteligível, a hermenêutica surgiu 

no âmbito da interpretação de textos sagrados, desenvolveu-se com diferentes objetivos em 

campos diversos tais como história, direito e literatura, sofrendo variações a partir das 

contribuições teóricas de diversos pensadores tais como Schleiermacher (1768-1834), Dilthey 

(1833-1911), Heidegger (1889-1976), Gadamer (1900-2002), Habermas (1929-) e Ricoeur 

(1913-2005) (PRASAD, 2002). 

Contemporâneamente, a hermenêutica não é vista como um método com regras e 

técnicas de interpretação textual estritamente definidas, mas como uma epistemologia e 

filosofia da ampla compreensão. O escopo e significado do termo «texto» foram expandidos 

para incluir práticas organizacionais, instituições, estruturas econômicas e sociais, cultura, 

artefatos culturais, etc. Esses elementos são considerados textos não no sentido físico, mas em 

um sentido metafórico, pois podem ser "lidos", compreendidos e interpretados de maneira 

semelhante como ocorre com a leitura, compreensão e interpretação de textos escritos 

(PRASAD, 2002, p. 23). 

Explicar e compreender são vistos como dois passos do processo complexo da 

interpretação (MISOCZKY; IMASATO, 2005, p. 81). De modo geral, a hermenêutica 

enfatiza a importância do contexto e das inter-relações dinâmicas entre todo-parte (PATTON, 

2002, p. 496). Metodologicamente, a abordagem hermenêutica requer dos pesquisadores 

organizacionais prestar grande atenção ao contexto e à história do fenômeno estudado, bem 

como ser capaz de auto-reflexão e autocrítica (PRASAD, 2002, p. 29).  

O pesquisador está imerso e faz parte do cenário de estudo e seu entendimento 

subjetivo é considerado uma fonte confiável de conhecimento. Idealmente, realizar o processo 

hermenêutico com seriedade exige do pesquisador uma habilidade, na situação de pesquisa, 

de identificar em si mesmo, momentaneamente, julgamentos pessoais e influências culturais, 

o que requer um elevado grau de auto-conhecimento. O pesquisador deve tratar o mundo 

exterior a ele que está investigando como se fosse um estranho, pois é através da consciência 

de si (como pesquisador) que toma consciência dos outros (MCAULEY, 1985, p. 294).  
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A compreensão, atividade tão cara à hermenêutica, não é uma tarefa controlada por 

procedimentos ou regras, mas, uma condição do ser humano. “A compreensão é 

interpretação” e é no ato de interpretar que o significado é negociado (SCHWANDT, 2006, p. 

198). O significado é, portanto, embebido na experiência das pessoas e mediado pela própria 

percepção do investigador (MERRIAM, 1998, p. 6). 
 
Logo, chegar a uma compreensão não é uma questão de deixar de lado, de escapar, 
de controlar ou de rastrear o ponto de vista, os prejulgamentos, as visões 
tendenciosas ou os preconceitos próprios do indivíduo. Pelo contrário, a 
compreensão requer o engajamento das tendenciosidades do indivíduo 
(SCHWANDT, 2006, p. 199). 
 

Utilizar a abordagem hermenêutica implica estar ciente de que se está construindo uma 

realidade por intermédio da interpretação de fatos e dados obtidos a partir de outros 

indivíduos. Isso significa que se o estudo for feito por outros pesquisadores que tenham 

bagagens diferentes de conhecimentos, empreguem diferentes métodos ou tenham objetivos 

diferentes, análises e narrativas diferentes podem ser construídas.  
 
O sentido do texto não é um absoluto que se auto-revela a quem, com rigor 
metódico, a ele se dirige. É claro que o intérprete interroga desde sua circunstância e 
consciência histórica; e o texto, por sua vez, só é compreendido em um sentido 
quando atinge o horizonte da pergunta que, como tal, contém, necessariamente, 
outras respostas (MISOCZKY; IMASATO, 2005, p. 81). 
 

Desde a década de 1980, pesquisadores organizacionais têm adotado legitimamente a 

hermenêutica como uma abordagem de pesquisa não apenas para interpretar documentos, mas 

também para investigar práticas organizacionais e o fenômeno organizacional por inteiro, 

tanto em nível micro como macro (PRASAD, 2002, p. 29).  

Utilizei a a hermenêutica como caminho para a compreensão e para a narrativa 

(MISOCZKY; IMASATO, 2005, p. 81). Minha análise foi além da sintaxe ou semântica 

(conteúdo), buscando também compreender a pragmática dos textos (contexto).  

 Nesse processo, identifiquei o marketing, a gestão de projeto e o planejamento 

estratégico como as principais práticas do management mais usualmente transpostas para o 

universo dos coletivos de cultura popular. Passei a considerá-las como categorias analíticas a 

serem estudadas em profundidade e para isso selecionei um dentre os coletivos que 

demonstraram sinais de resistência à organização nos moldes da empresa durante minha 

vivência no campo empírico. Assim sendo, fiz contato com o presidente da Associação 

Recreativa Carnavalesca Afoxé Alafin Oyó, Fabiano Silva, em 16 de dezembro de 2010. Fui 

pessoalmente, sem agendamento prévio, conversar com ele, explicar minha pesquisa e 

solicitar a permissão para realizá-la. Fui muito bem recebida, já nos conhecíamos de vista nos 
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eventos relacionados aos Pontos de Cultura em que participamos. Obtive permissão e total 

abertura para acompanhar suas atividades, configurando assim um estudo de caso de 

orientação qualitativa (STAKE, 2005; MERRIAM, 2009). 

Estudos de caso qualitativos são caracterizados pela busca por significados e 

compreensão, relacionando-os a contextos e experiências; pela utilização de estratégia 

indutiva; pelo fato de o pesquisador ser instrumento primário da coleta e análise de dados e do 

resultado final ser ricamente descritivo (STAKE, 2005, p. 449; MERRIAM, 2009, p. 39). 

Para esclarecer as confusões conceituais ao redor das definições de estudo de caso, 

cabe frisar que na literatura especializada o termo é empregado tanto para referir-se ao 

processo de conduzir a pesquisa, à unidade de análise como ao seu produto (PATTON, 2002, 

p. 447; MERRIAM, 2009, p. 40). O estudo de caso é tanto um processo de investigação sobre 

um caso como o produto dessa investigação que geralmente é uma narrativa ricamente 

descritiva (MERRIAM, 1998, p. 8; PATTON, 2002, p. 447; STAKE, 2004, p. 444). Porém, a 

delimitação do objeto de estudo, ou seja, da unidade de análise é a característica mais 

determinante do estudo de caso (MERRIAM, 2009, p. 41). Neste trabalho, segui o raciocínio 

de Stake (2005, p. 443) para quem o estudo de caso consiste na escolha do que é para ser 

estudado e não em uma escolha metodológica, pois seja por qual for o método, escolhemos 

estudar o caso.  

O desenho de estudo de caso é empregado para obter uma compreensão em 

profundidade de uma situação e do seu significado para os envolvidos. O foco do interesse é 

mais no processo do que nos resultados, mais no contexto do que em uma variável específica, 

mais na descoberta do que na confirmação (MERRIAM, 1998, p. 19). 

A opção por estudo de caso pode ser justificada também pela pergunta de pesquisa 

formulada ser do tipo “como”, pela análise de fenômenos ainda não completamente 

pesquisados além das características específicas elencadas por Mariz et al. (2004) cuja análise 

demonstra ajuste à natureza e aos propósitos desta investigação, como exposto no quadro 2. 
 

Característica do estudo de caso Justificativa nesta pesquisa 
Peculiaridade e/ou complexidade do objeto Fenômeno atípico, raro, produzido como inexistente. 
Relato rico e holístico Parte da narrativa de sujeitos da cultura popular obtida 

por meio de variadas fontes. 
Estudo aprofundado sobre uma unidade ou sistema 
demarcado e sobre sua relação com o contexto 

Construção de práticas organizativas alternativas ao 
modelo empresa fora do enclave do mercado. 

Freqüente deficiência teórica sobre o tema  Escassez de estudos que tratem de outros modos de 
organizar.  

Quadro 2 - Justificativa para adoção de estudo de caso 
Fonte: adaptado de Mariz et al. (2004, p. 6). 
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Na tipologia proposta por Stake (2004, p. 444), classifico o estudo de caso realizado 

como intrínseco, caracterizado por identificar antes dos estudos formais começarem um caso 

particular de interesse. Selecionei o caso, intencionalmente, baseada no potencial para 

aprender com o caso e a partir dele, critério considerado por Stake (2005, p. 450) como 

diferente e às vezes superior ao da representatividade. 

Com o foco na aprendizagem coletiva, não me inseri na realidade dos coletivos da 

cultura popular como alguém que sabe mais e, portanto, deve apenas ensinar, mas sim 

disposta a aprender, partilhar e construir conhecimento junto com os sujeitos da pesquisa 

(BRANDÃO, 2006; DEMO, 2004). No estudo de caso realizado, a participação dos sujeitos 

deu-se na forma de cooperação (TRIPP, 2005, p. 455), ou seja, eles concordaram em 

participar de meu projeto de pesquisa, me concederam total abertura na convivência diária no 

coletivo e fora dele, cooperando ao dar depoimentos, mostrar documentos, permitir minha 

presença nos ensaios, nas festas promovidas por eles, bem como em reuniões e visitas aos 

órgãos públicos ligados à cultura, etc.  

Tendo em vista que a pesquisa qualitativa permite misturar desenhos (MERRIAM, 

1998, p. 20) e fazer bricolagem metodológica (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 20) uma vez 

que “não existe na realidade um modelo único ou uma metodologia científica própria a todas 

as abordagens de pesquisa participante (BRANDÃO, 2006, p. 40), incorporei os preceitos da 

participação no processo de investigação do caso. Envolvi-me na práxis do grupo cultural em 

estudo gerando um processo de reflexão coletivo com ênfase na produção de conhecimento. 

Por utilizar uma abordagem colaborativa onde, ao invés de ser sujeito de pesquisa, as pessoas 

são co-investigadores que aproveitam a pesquisa para refletir para seu próprio 

desenvolvimento (PATTON, 2002, p. 183), caracterizei esta etapa da pesquisa como estudo 

de caso colaborativo. 

Dados de estudos de caso qualitativos consistem em toda informação que se puder 

obter de cada caso. Para investigar as particularidades do caso, reuni dados como: natureza do 

caso, particularmente sua atividade e funcionalidade; histórico; cenário físico; e outros 

contextos, como o econômico, político, legal e estético (STAKE, 2004, p.447), por meio de 

entrevistas, observações, documentos, além de impressões e declarações de outros sobre o 

caso (PATTON, 2002, p. 449; STAKE, 2004, p.453). 

Visando uma perspectiva abrangente do fenômeno estudado, utilizei múltiplas fontes 

de dados combinando observação com entrevista e análise documental (MERRIAM, 1998, p. 

111). A observação permite checar o que é dito nas entrevistas; as entrevistas permitem ao 
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observador ir além do comportamento externo para explorar sentimentos e pensamentos; e a 

análise de documentos proporciona um olhar sobre o que não pode ser diretamente observado 

e fornece orientações para o entrevistador perguntar questões apropriadas. Dessa maneira, a 

combinação maximiza os pontos fortes e minimiza as fraquezas de cada tipo de fonte de 

dados (PATTON, 2002, p. 306). Esse cuidado visa clarear significados pela identificação de 

diferentes modos pelos quais o caso é visto (STAKE, 2005, p. 454).  

Minha entrada na organização selecionada aconteceu em 19 de dezembro de 2010, 

num domingo de ensaio. Inicialmente, apenas fiz observação não participante e conversei 

informalmente com alguns membros. Nesse primeiro momento não fiz uso de bloco de notas 

durante a observação para evitar intimidação, o fiz posteriormente.   

No dia seguinte, realizei uma entrevista guiada com Fabiano visando percorrer 

distâncias no tempo e no espaço para captar experiências organizativas do Alafin. Utilizei um 

roteiro composto por 05 questões norteadoras (ver Apêndice X) que foram exploradas no 

curso da entrevista, de forma espontânea, servindo apenas para assegurar que tópicos 

importantes fossem abordados na conversa. A vantagem desse tipo de entrevista é permitir ao 

entrevistador desenvolver outras questões, dar-lhes a seqüência que considerar mais adequada 

e decidir sobre que informação deve ser aprofundada (PATTON, 2002, p. 343). Solicitei e 

obtive a permissão de Fabiano para a gravação da entrevista visando tornar o trabalho de 

campo mais eficiente e compreensivo (PATTON, 2002, p. 307). 

Consciente de que entrevistas consistem em um encontro social, onde as respostas são 

transmitidas através da interpretação de papéis e gerenciamento de impressões tanto do 

entrevistador como dos respondentes (FONTANA; FREY, 2005, p. 710), realizei apenas esta 

entrevista semi-estruturada. Daí por diante, durante minha convivência diária no Alafin, optei 

por adotar uma abordagem mais aberta, de conversação informal, onde as questões foram 

emergindo durante a interação no campo (PATTON, 2002, p. 342), haja vista que as pessoas 

mostram suas idéias e práticas nas circunstâncias naturais em que ocorrem. Atividades e 

enunciados espontâneos parecem ser mais confiáveis do que aqueles presentes em respostas a 

uma pergunta direta e intervenção de um observador (FLICK, 2004, p. 155). “Muito mais 

importante do que perguntar às pessoas o que elas acham ou pensam, é analisar o que fazem, 

como se comportam, como se relacionam, como é sua prática” (GUARESCHI, 2005, p. 32). 

Como me inseri no Alafin num período movimentado de preparação para o carnaval, 

que é o momento de ápice da organização, acompanhei a entrega de propostas nas prefeituras 

de Olinda e Recife, a compra de tecido e material para confecção dos adereços, a organização 
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e divulgação de duas festas (Noite do Cabelo Pixaim e Baile Vermelho e Branco), além de me 

envolver na elaboração de dois projetos que foram submetidos ao edital do Funcultura. 

Também participei da articulação política para a aquisição da sede para a entidade por meio 

de visitas aos gabinetes do prefeito, vice e de um vereador de Olinda. Envolvi-me nas 

atividades cotidianas do coletivo intensivamente durante três meses e de forma eventual até a 

véspera da defesa da tese. 

Tendo em vista que grande parte da documentação antiga da entidade foi extraviada 

numa das mudanças na diretoria, fiz pouco uso de análise documental, tendo acesso ao único 

livro de atas que restou e aos dois estatutos da agremiação (o da fundação e o que está em 

vigor). A análise documental geralmente é indicada para organizações que produzem 

quantidade massiva de arquivos e relatórios e o objetivo é entender como e porque os 

documentos foram produzidos, determinar sua acurácia e desmistificá-los (PATTON, 2002, p. 

498). Neste estudo o objetivo foi apenas de compreender a forma de organização do coletivo 

ao longo de sua trajetória. 

Os atos de observar, descrever e interpretar constituíram grande parte das atividades 

de campo, não tendo sido necessário investir muito tempo na construção de instrumentos 

(PATTON, 2002, p. 452). Registrei minhas observações no bloco de notas que incluíram 

desde a descrição contextualizada de fatos, até minhas percepções sobre a expressão não 

verbal das pessoas com quem interagi no estudo do caso (Ibid., 290 e 330). Apesar de ter feito 

anotações dessa natureza, vale salientar que não tive a habilidade de explorá-las 

detalhadamente nas narrativas, mas elas, sem dúvida, me ajudaram na interpretação, de modo 

que a observação foi usada como recurso interpretativo. 

No convívio no Alafin procurei usar criteriosamente o gravador para não tornar-me 

obstrutiva e inibidora (PATTON, 2002, p. 307). Apenas nos momentos que surgiam 

informações de suma relevância para a tese é que solicitei autorização para gravar trechos das 

conversas, temendo não conseguir registrar manualmente na velocidade que as pessoas 

falavam. Os registros em áudio foram sendo transcritos na medida em que foram acontecendo 

para evitar acumular o trabalho e principalmente para guiar a conversa e observação nos 

encontros subseqüentes (MERRIAM, 1998, p. 161). Fiz pessoalmente todas as transcrições de 

forma literal levando em consideração que pessoas em conversas cotidianas não falam 

gramaticalmente correto, suas sentenças, muitas vezes, são interrompidas por novos 

pensamentos antes de serem completadas (PATTON, 2002, p. 440).  
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Além de ter feito as minhas próprias transcrições, digitei as notas de campo e 

organizei os dados manualmente, sem auxílio de software. Tais atividades consistiram em 

pontos de transição entre trabalho de campo e análise completa, proporcionando uma 

oportunidade de imersão nos dados, na qual usualmente emergiram novos insights, e 

fornecendo uma noção dos dados acumulados como um todo (PATTON, 2002, p. 440).  

A análise do material colhido foi feita simultaneamente à coleta, já que essa é a 

maneira correta de analisar dados em estudos qualitativos, de acordo com Merriam (1998, p. 

162). Dados que foram sendo analisados enquanto foram sendo coletados são parcimoniosos e 

iluminadores. Por isso, procurei interpretar continuamente os dados, desde o início até o 

último instante da pesquisa (STAKE, 2005, p. 450). 

Minha saída do convívio diário no coletivo se deu após o carnaval. Chegado o 

momento de fazer a análise final, estruturei-a a partir das questões que foram geradas durante 

a construção teórica e o trabalho de campo, os insights e as interpretações que emergiram 

durante a coleta de dados (PATTON, 2002, p. 436). 

Interpretação, por definição, envolve ir além do dado descritivo e significa atribuir 

significância ao que foi achado, dando-lhe sentido, oferecendo explicações, desenhando 

conclusões, extrapolando lições, fazendo inferências (PATTON, 2002, p. 480).  

A transformação dos dados coletados em entrevistas, observações e documentos em 

achados requer integração analítica de disciplina científica, arte criativa e reflexividade 

pessoal. O desafio da análise qualitativa é dar sentido a uma quantidade massiva de dados e 

isso requer reduzir o volume de dados brutos separando trivialidade de significância, 

identificando padrões significantes e construindo um quadro para comunicar a essência do 

que o dado revela (PATTON, 2002, p. 432).  

O tom, tamanho, forma, estrutura e formato da apresentação final do caso dependem 

dos propósitos do estudo e da audiência. Os registros podem ser organizados 

cronologicamente, por temas/tópicos, ou de ambas as maneiras. O importante é oferecer ao 

leitor um retrato holístico com todas as informações necessárias para entender o caso em sua 

singularidade (PATTON, 2002, p. 450).  

Relatos de casos assumem, normalmente, a forma de narrativa cujo objetivo é contar 

uma história que acrescente algo de interessante e significativo ao conhecimento existente 

(STAKE, 2005, p. 454). Diante do uso freqüente de narrativa em estudos de caso, optei por 

utilizá-la no presente estudo (CZARNIAWSKA, 1998, p. 14).  
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A narrativa esperada de um estudo de caso consiste em uma densa descrição 

interpretativa das informações obtidas pelo pesquisador a partir das percepções dos atores 

locais. Para isso, cabe ao pesquisador, apoiado em raciocínio indutivo, buscar o 

desenvolvimento de conceitos e a compreensão dos padrões que se manifestam a partir dos 

dados obtidos, afastando a verificação de hipóteses, modelos ou teorias que tenham sido 

concebidas anteriormente. O pesquisador deve ficar atento ao surgimento de pressupostos não 

estabelecidos e significados ainda não articulados. A análise do caso deve, portanto, ser 

realizada de maneira criativa e intuitiva (GODOY, 2006, p. 122). 

Na narrativa, a interpretação é contingencialmente negociada ou, melhor, atingida. O 

foco do pesquisador recai em perceber coerência na seqüência (ordem temporal) de eventos 

ao invés de verdade ou falsidade dos elementos da história (CZARNIAWSKA, 1998, p. 5). À 

medida que fui interpretando os dados, fui mostrando as análises para os sujeitos da pesquisa 

validarem minha interpretação. 

Procurei descrever o caso de maneira que o leitor pudesse fazer suas próprias análises 

(STAKE, 2005, p. 457). Em vez de sumarizar e “fechar” o caso, segui a orientação de 

Flyvbjerg (2004, p. 430) de deixar escopo para os leitores de diferentes backgrounds fazerem 

diferentes interpretações e conclusões diversas, de modo que a narrativa seja a resposta ao 

problema de pesquisa. 

A figura adiante esquematiza os procedimentos realizados ao longo de toda a pesquisa. 
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Figura 1 - Desenho da pesquisa 
Fonte: A autora. 



 

 
 

55

3 Crítica ao management, ao modelo empresa e a sua 
transposição para organizações substantivas 

 

 

Neste capítulo consta a bricolagem teórica que elaborei para fundamentar a crítica ao 

management e à imposição do conceito hegemônico de organização, bem como para 

fundamentar os argumentos contra a transposição do modelo empresa e de suas práticas 

gerenciais para organizações substantivas, mais especificamente, para os coletivos de cultura 

popular. 

Uma crítica é um julgamento que reconhece a existência de dois lados nas questões, 

nos fenômenos e nas realidades humanas em um dado contexto histórico, não havendo um 

único ponto de vista. Tecer uma crítica requer consciência histórica e aceitação de que tudo 

contém sua contradição, nada é absoluto nem se sustenta eternamente, tudo pode ser 

transformado. Consciente da relatividade e precariedade do presente, assumir uma postura 

histórico-crítica significa mostrar o que está aí, juntamente com o que não está aí, o lado 

oculto, não iluminado, silenciado, mas que é também parte da totalidade do fato, do 

fenômeno, da realidade (GUARESCHI, 2005, p. 15-16, grifos do autor).  

Se expandirmos o presente no campo das experiências sociais que estão em curso no 

mundo hoje e contrairmos o futuro no campo das expectativas sociais – seguindo a trajetória 

inversa que é a base da racionalidade ocidental - criamos o espaço-tempo necessário para 

conhecer e valorizar as experiências sociais que são desperdiçadas pela razão indolente 

(SANTOS, 2006, p. 779). Esse procedimento transgressivo e insurgente permite demonstrar 

que o que não cabe na totalidade da razão moderna e no seu tempo linear é produzido como 

inexistente, é desqualificado, tornado invisível, ininteligível ou descartável de um modo 

irreversível. “O que não existe é, na verdade, ativamente produzido como não existente, isto é, 

como uma alternativa não-credível ao que existe” (Ibid, p. 786-787). 

A razão moderna produz a não existência de diferentes maneiras, utilizando várias 

lógicas e processos, embora todas elas sejam manifestações da mesma monocultura racional. 

Conforme Santos (2006, p. 787-788), há cinco lógicas ou modos de produzir as ausências e, 

por conseguinte, cinco formas sociais de não existências legitimadas: 

1) pela lógica que deriva da monocultura do saber científico e do rigor produz-se o ignorante; 

2) pela lógica assente na monocultura do tempo linear produz-se o residual;  
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3) pela lógica da classificação social assente na monocultura da naturalização das diferenças 

produz-se o inferior;  

4) pela lógica da escala dominante produz-se o particular e o local; e 

5) pela lógica produtivista assente na monocultura dos critérios de produtividade capitalista 

produz-se o improdutivos. 

A superação dessas totalidades homogêneas e excludentes perpassa pelo 

questionamento de cada uma das lógicas e modos de produção da ausência supracitados e 

substituição das monoculturas por ecologias. Como contraponto a cada uma dessas 

monoculturas, Santos (2006, p. 790) apresenta as ecologias dos saberes, das temporalidades, 

do reconhecimento, das trans-escalas, e das produtividades. Todas estas ecologias comungam 

a idéia de que a realidade não se reduz ao que existe e "inclui as realidades ausentes por via 

do silenciamento, da supressão e da marginalização, isto é, as realidades que são ativamente 

produzidas como não existentes” (Ibid., p. 793). 

Munida de tal referencial, parti do pressuposto que o management é produto e 

produtor da cosmovisão do liberalismo individualista que tornou-se a força histórica que 

comanda o mundo na contemporaneidade, principalmente o Ocidente. Os principais 

elementos dessa visão de mundo dominante estão expostos no esquema didático (quadro 3) 

proposto por Guareschi (2005, p. 29). 

 
Concepção de 
ser humano 

Indivíduo único e singular, suficiente em si mesmo, separado de tudo, nada tem a ver com 
outros e não necessita de outros para sua definição e compreensão. 

Valores (Neo)liberalismo, racionalismo, experiência e convicção pessoal, liberdade, iniciativa, 
conquista individual. Ninguém deve se intrometer na iniciativa privada e particular de cada 
um. 

Tipo de 
sociedade 

Capitalismo liberal, exclusão do Estado na economia, privatização de tudo que é público, 
concentração de bens nas mãos de alguns, progresso deriva da competição não só entre 
firmas mas entre pessoas. 

Condutas, 
relações 

Individualismo, egoísmo, egocentrismo, competitividade, competição, luta de um contra o 
outro. 

Quadro 3 - Elementos da cosmovisão do liberalismo individualista 
Fonte: Adaptado de Guareschi (2005, p. 34). 

 

Embora ressalte dimensões importantes do ser humano, tais como sua subjetividade, 

criatividade e importância da iniciativa, o mundo visto pelas lentes do neoliberalismo leva à 

exclusão de pessoas, miséria, pobreza, guerras, competições e fome, pois para concretizar-se, 

alguns sempre vão sobrar. Na legitimação disso tudo está a concepção de ser humano como 

indivíduo e centro de tudo que é um, mas que nada tem a ver com os outros, e as práticas 

competitivas entre pessoas (GUARESCHI, 2005, p. 42).  
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As pessoas são colocadas numa guerra contínua. Por mais que alguém se esforce, 
sempre estará correndo perigo de perder e ser excluído. É uma luta sem tréguas e 
sem fim. E quais as conseqüências disso para a saúde mental das pessoas? 
Poderíamos perguntar: é isso humano? É isso justo? O simples progresso (sem 
questionarmos, além disso, o que significaria progresso), legitimaria tais práticas? 
(GUARESCHI, 2005, p. 41).  
 

Seguindo os ensinamentos freirianos, procurei fugir do autoritarismo (prática de quem 

se julga sabedor da verdade e pretende impô-la ou transferi-la aos outros), do basismo (atitude 

dos que pensam ser o povo a base e os únicos portadores da verdade) e do espontaneísmo 

(atitude daqueles que defendem a não intervenção nos processos sociais, apenas esperar o 

amadurecimento da situação que automaticamente despertaria a consciência) (GUARESCHI, 

2005, p. 21) e busquei lançar questionamentos para os quais não tenho respostas prontas e 

definitivas. O fiz no intuito de gerar reflexão, discussão e mobilizar pesquisadores dos EO e 

sujeitos da cultura popular a pensar outros modos de organizar. 

 

3.1 Crítica à indústria do management e ao conhecimento 
por ela produzido 

 

O termo management e seus correlatos em língua portuguesa (gestão, administração, 

gerenciamento) estão associados a um corpo de conhecimento aplicado, de modo geral, para 

intervir na forma como uma empresa está estruturada, organizada e como o trabalho é nela 

realizado visando racionalizar seu funcionamento e otimizar seu desempenho. Porém, o 

management não é simplesmente um corpo de conhecimento, mas, essencialmente, um 

discurso e um mecanismo de poder17. A palavra e suas derivações entraram no vocabulário 

popular e seu uso aparentemente comum mascara as construções e os significados 

historicamente criados fazendo com que o significado racional de eficiência que lhe foi 

atribuído não seja questionado.  

O termo management evoca a idéia de arranjar, instalar, providenciar, mas, sobretudo 

traz à lembrança a idéia de “arrumação”, sendo conotado positivamente, como sinal de 

sucesso, de modernismo, de dinamismo. Significando inicialmente administrar, dirigir, 

conduzir, atualmente remete a certo tipo de relação com o mundo, com os outros e consigo 

mesmo, constituindo-se um poder característico da sociedade hipermoderna, tendo tornado-se 

a ideologia dominante de nosso tempo (GAULEJAC, 2007, p. 33).  

                                                 
17 Embora não adotado neste estudo, aponto o referencial foucaultiano (FOUCAULT, 2008) como outro 
caminho teórico-metodológico para estudar o discurso do management como mecanismo de poder.   
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Oriundo do processo de modernização da sociedade, o management surgiu em meados 

do século XIX orientado para o aumento da produtividade das fábricas e indústrias, em um 

contexto histórico marcado pelo triunfo da ciência e da racionalidade, consolidação da 

burocracia como forma de organização, ascensão da lógica capitalista e pressupostos do 

liberalismo clássico. 

 
O pensamento administrativo surge como conseqüência do processo de 
modernização da sociedade e é a expressão da lógica burocrática, baseada no 
controle da atividade humana por meio da regra objetivando o aumento de 
produtividade e a geração de lucro na sociedade industrial (MOTTA; 
VASCONCELOS, 2003, p. 20). 

 

Como forma de conhecimento de natureza funcional e instrumental, o management fez 

uso dos referenciais da sociologia, psicologia, economia e ciência política, inserindo-se no 

campo das ciências sociais aplicadas. As primeiras escolas técnicas encarregadas da formação 

em gestão surgiram ainda no século XIX na França, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha. 

Já as universidades com o perfil das atuais business schools norte-americanas datam da 

Primeira Guerra Mundial (MOTTA, 2003, p. 62). O ensino da administração de empresas 

cresceu em paralelo com a consolidação dos Estados Unidos como superpotência 

(BERTERO, 2006, p. 3). 

A sistematização da teoria da administração18 ocorreu nas primeiras décadas do século 

XX, em um ambiente racionalizador pragmático, feita por administradores, engenheiros e 

especialistas em administração militar (MOTTA, 2003, p. 63). O saber técnico foi 

“cientifizado” e apresentado como força produtiva neutra, legitimando a dominação 

tecnoburocrata (Ibid, p. 103). 

As várias escolas do pensamento administrativo “não brotaram de inspiração 

repentina”, resultaram, antes, de interesses políticos e da pressão exercida pelos fatores 

econômicos (FERREIRA et al., 2006, p. 25). Cada corrente teórica preconizou seu modelo de 

gestão (configuração organizacional adotada e tarefas que precisam ser cumpridas), 

introduzindo e disseminando práticas administrativas (Ibid, p. 17). Porém, na cópia e 

                                                 
18 Salienta-se que aqui as expressões teoria da administração, teoria administrativa, teoria das organizações e 
teoria organizacional são empregadas indistintamente, como o fazem muitos autores. Porém há que se mencionar 
que Motta (2003, p. 11) faz diferenciação ao conceber a teoria das organizações como fruto de uma mutação na 
teoria da administração, a partir da evolução da Sociologia, da Ciência Política e da Psicologia Social norte-
americanas. Considera que o livro de March e Simon de 1958 marca a transição de estudar a motivação para 
produção para estudar as determinações estruturais e comportamentais do sistema social em que a administração 
se exerce, com vistas à sua maior eficiência.  
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reprodução de um modelo, de modo geral, o olhar recai sobre o como e não sobre o porquê ou 

para quê (Ibid, p. 19).  

Na teorização da administração, os indivíduos foram inicialmente tratados apenas 

como um apêndice da máquina de modo a ser possível prever seus comportamentos e reações 

e garantir a produtividade por meio de incentivos financeiros adequados, constante vigilância 

e treinamento. À medida que se constatou os limites desse modelo em decorrência dos 

conflitos gerados pelas condições e tratamentos precários no ambiente de trabalho, aumentou-

se o conhecimento sobre o ser humano e reconheceu-se a necessidade de modificar o modo de 

administrar para torná-lo mais produtivo. Ao longo da evolução do pensamento 

administrativo, as concepções predominantes sobre a natureza e o comportamento humanos 

foram tornando-se mais complexas - homo economicus, socialis, complexus, organizacional, 

funcional (MOTTA; VASCONCELOS, 2006).  

Uma análise crítica sobre a sucessão de teorias administrativas permite compreender 

que novas abordagens mais humanizadas foram sendo introduzidas por necessidade 

produtiva, ou seja, evitou-se o uso da coerção, como fora feito no passado, empregando-se 

métodos de controle mais sutis e difusos com o intuito de os indivíduos se sentirem mais 

satisfeitos e executassem eficientemente suas tarefas. A despeito dos diferentes enfoques 

teóricos e modelos de gestão que vão desde mecanicistas a complexos, as pessoas nunca 

deixaram de ser concebidas como mão-de-obra, meio de produção ou recurso a serviço da 

produtividade das organizações e reprodução do sistema vigente.  
 
Afirmar que o humano é um fator da empresa leva a operar uma inversão das 
relações entre o econômico e o social. De fato, é a empresa, como construção social, 
que é uma produção humana, e não o inverso. Temos aqui uma confusão das 
causalidades, expressão suplementar da primazia concedida à racionalidade dos 
meios sobre as finalidades. Considerar o humano como um fator entre outros é 
interinar um processo de reificação do homem. O desenvolvimento. [...] Gerenciar o 
humano como um recurso, ao mesmo título que as matérias-primas, o capital, os 
instrumentos de produção ou ainda as tecnologias, é colocar o desenvolvimento da 
empresa como uma finalidade em si, independente do desenvolvimento da 
sociedade, e considerar que a instrumentalização dos homens é um dado natural do 
sistema de produção (GAULEJAC, 2007, p. 76). 
 

As teorias organizacionais sempre procuraram estabelecer harmonias administrativas 

ao evitarem conflitos e promoverem a colaboração e o participacionismo. A Escola das 

Relações Humanas substitui o autoritarismo da Escola Clássica pelo uso da psicologia 

aplicada na manipulação dos conflitos por profissionais com formação especializada 

(TRAGTENBERG, 2006, p. 101, grifos do autor). 
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Tragtenberg (2006, p. 267) assinalou o caráter ideológico da teoria da administração 

por sempre reproduzir as relações de dominação do sistema econômico-político e as 

condições de opressão do homem, apenas mudando seu discurso de acordo com as 

determinações sociais. Através da psicomanipulação, a exploração do trabalhador vai além da 

extração da mais-valia do trabalho e engloba perda do seu “ser” em detrimento do bom 

desempenho profissional visando a rentabilidade (TRAGTENBERG, 2005, p. 38). 

Mediada pelas escolas, institutos de pesquisa e centros de estudo, a teoria da 

administração assume postura de ontologia despida de historicidade. Sob o argumento de 

neutralidade científica, valores como máxima produtividade, racionalização, eficiência são 

cultivados pelo ethos ideológico da ciência que faz uso de modelos que naturalizam a razão 

técnica condicionada historicamente, projetando para o futuro a lógica capitalista 

(TRAGTENBERG, 2006, p. 270). 
 

A minoria que concentra em suas mãos os meios de produção econômicos, os meios 
administrativos no plano institucional e os recursos de pesquisa e as escolas, 
legitima o existente como o desejável, o transitório como o permanente, a 
racionalidade do cálculo econômico capitalista como a encarnação da razão na 
História (TRAGTENBERG, 2006, p. 253, grifos do autor). 

 

Subordinada à racionalidade instrumental dominante no Ocidente, a teoria da 

organização está enredada numa trama de pressupostos não questionados, que derivam da 

sociedade centrada no mercado e dela são reflexos (RAMOS, 1981, p. 86). Em decorrência 

disso, apresenta alguns pontos cegos, tais como: a) apóia-se em uma visão mecanomórfica da 

atividade produtiva do homem; b) negligencia a importância do universo simbólico no 

conjunto de relacionamentos interpessoais; c) não faz distinção entre o significado formal e o 

significado substantivo da organização, entre trabalho e ocupação, entre comportamento e 

ação (Ibid., p. 50). Enquanto expressão da ideologia de mercado, a teoria organizacional 

precisava solapar estas distinções, pois de outro modo os conflitos interiores da psique 

humana tornariam o sistema de mercado impraticável (Ibid., p. 134).  

O sucesso prático da teoria organizacional é unidimensional e exerce impacto 

desfigurador sobre a vida humana associada (RAMOS, 1981, p. 1). As técnicas de 

administração produziram uma forma de se pensar e comportar destrutiva e opressiva. A 

racionalidade instrumental inaugurou um modo onde tudo é medido em função de fins 

determinados. Colocada a serviço da produção, a lógica da razão instrumental pressupõe a 

desvalorização do pensamento ético, não utilitário e da ação afetiva. Funda-se, no 

produtivismo, uma civilização compulsiva voltada para o ganho, para o consumo e para o 
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poder. Questões técnicas, que de fato são políticas, raramente são questionadas na sociedade e 

no interior das organizações (MOTTA, 2003, p. 100).  

Não obstante as críticas de intelectuais engajados, durante as décadas de 1980 e 1990, 

marcadas pela ascensão do neoliberalismo e globalização da economia, assistiu-se à invasão 

managerial na esfera social e privada, de forma massiva, moldando a linguagem, as 

atividades das organizações, o comportamento dos indivíduos e até mesmo suas identidades 

(CHANLAT, 2000, p. 17). 

A partir das leituras possíveis para explicar a disseminação dos valores e práticas do 

management, tais como a cultura dos negócios (DEEKS, 1993), o movimento gerencialista 

(HELLAS, 1991; MORRIS, 1991), o culto da excelência (GAY, 1991) e a cultura do 

empreendedorismo (HARVEY, 1989; GAY, 1991; BAGGULLEY, 1991), Wood Jr e Paula 

(2006, p. 94) sugerem que vem sendo criado um novo imaginário social: a cultura do 

management que, em amplo sentido antropológico, consiste em um “conjunto complexo de 

códigos e padrões que regulam a ação humana individual e coletiva e que se manifestam em 

todos os aspectos da vida: modos de sobrevivência, normas de comportamento, crenças, 

instituições, criações materiais, entre outros”. Em termos gerais, os pressupostos dessa cultura 

do management compartilhados no tecido social são os seguintes: 
 
• a crença numa sociedade de mercado livre; 
• uma visão do indivíduo como empreendedor individual; 
• o culto da excelência como forma de aperfeiçoamento individual e coletivo; 
• o culto de figuras emblemáticas, como os gerentes-herói e os gurus empresariais; 
• a crença em tecnologias gerenciais que permitem racionalizar as atividades 
organizadas grupais (WOOD JR; PAULA, 2002, p. 95). 

 

Nesse contexto, emerge a bem sucedida indústria do management sustentada em 

quatro pilares que se inter-relacionam e se reforçam mutuamente (MICKLETHWAIT; 

WOOLDRIDGE, 1997 apud WOOD JR; PAULA, 2006, p. 94): 

1) O primeiro pilar da indústria do management são as escolas de administração onde cursos 

são criados à imagem e semelhança de restaurantes de fast-food (ALCADIPANI; BRESLER, 

2000); professores apóiam-se numa literatura acessível e de fácil leitura; alunos, comumente 

fatigados pela dupla jornada de trabalho e estudo, favorecem aulas-shows e cursos 

“divertidos”. No lugar de visões críticas, abstrações e teoria, ganha espaço o pop-

management, com sua retórica salvacionista, programas de 7 passos e receitas para o sucesso 

(WOOD JR;  PAULA, 2002, p. 7).  
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2) O segundo pilar dessa indústria são as empresas de consultoria que atuam em intensa 

convergência e sinergia com as novidades divulgadas nos cursos de administração e também 

disseminadas pela literatura de pop-management. Elas desenvolvem e promovem “pacotes” 

de soluções capazes de, com pequenas alterações, atender a uma ampla gama de problemas 

(WOOD JR; PAULA, 2002, p. 8).  

3) O terceiro pilar são os gurus de gestão, um fenômeno antigo que sofreu notável 

revitalização nos anos oitenta, tornando-se celebridades. Em suas atuações performáticas, 

exibem um domínio de conteúdos e informações que costumam intimidar e impressionar a 

platéia, impelindo os espectadores ao consumo da literatura de pop-management, comumente 

produzida por eles próprios (WOOD JR; PAULA, 2002, p. 9).  

4) O quarto e último pilar da indústria do management é a mídia de negócios que abrange 

livros, revistas e jornais de negócios e gestão empresarial sendo alimentada pelos gurus e 

empresas de consultoria. O número de títulos e editoras tem crescido aceleradamente nos 

últimos anos disseminado modas e modismos gerenciais de forma quase sempre elogiosa e 

com forte componente de auto-ajuda (WOOD JR; PAULA, 2002, p. 9). Conta também com o 

suporte da mídia de massa e imprensa popular (literatura, filmes, televisão, jornais, revistas, 

quadrinhos, música, internet) (MAZZA; ALVAREZ, 2000, p. 572; RHODES; WESTWOOD, 

2008, p. 17).  

 Envolvendo diferentes atores, a indústria do management produz, difunde e legitima o 

conhecimento produzido fazendo uso de argumentação diferenciada de acordo com o público-

alvo a que o conhecimento se destina (quadro 4). 
 

 
Quadro 4 – Produção, difusão e legitimação do management 

Fonte: Mazza e Alvarez (2000, p. 572) 
 

Nesse processo, o management superou a definição de simples área de conhecimento e 

ganhou status de setor de negócios: 
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A criação e a difusão das teorias e práticas de management ocorrem em três etapas: 
a fase da produção, na qual as instituições acadêmicas e as empresas de consultoria 
elaboram e codificam o conhecimento formal19; a fase da difusão, na qual o 
conhecimento se dissemina nestas mesmas instituições e na comunidade de 
negócios; e a fase da legitimação, na qual o conhecimento é difundido fora da 
comunidade de negócios. Assim, as práticas e teorias são traduzidas em uma retórica 
carregada de caráter ideológico, e popularizadas pelos jornais e revistas, 
transformando-se em modas e modismos (WOOD JR; PAULA, 2006, p. 103).  

 

O crescimento da indústria do management deve-se a um cenário econômico 

percebido como complexo, no qual o conhecimento produzido é de natureza fugaz, gerando 

medo, insegurança e incerteza, tanto nos empresários quanto nos profissionais (WOOD JR; 

PAULA, 2002, p. 7). De modo sistemático, novos modismos gerencialistas despontam na 

literatura niilista onde jargões e nomes pomposos - sobretudo advindos do vocábulo anglo-

saxão, tais como empowerment, benchmarking, outplacement, etc. - compõem a retórica vazia 

dos managers (LAUDARES, 2001, p. 45).  

O que mundialmente se reconhece como management é uma criação norte-americana 

que se desenvolveu com posteriores contribuições de outros países. Ainda hoje, pelo menos 

dois terços da produção científica em administração são de autores norte-americanos 

(BERTERO, p. 2006, p. 3).  A formação e a pesquisa em management são cada vez mais 

dominadas por um modelo americano que impõe suas normas ao mundo inteiro 

(GAULEJAC, 2007, p. 65). 

Apesar da expansão global do conhecimento em administração, problemas de 

‘governança’ aprofundados pela globalização fizeram surgir os Critical Management Studies 

(CMS). Por motivos diferentes, as críticas partiram da academia do eixo anglo-americano 

(modelo de conhecimento aplicado/futuro das business schools) e de países periféricos 

(movimentos culturais contra a importação de conhecimento alheio ao contexto local) 

(FARIA, 2005). No início do século XXI, até mesmo a American Academy of Management 

reconheceu que:  
a administração da empresa moderna (e, freqüentemente, de outros tipos de 
organização) é guiada por uma meta estreita – o lucro, em vez de ser guiada pelos 
interesses da sociedade como um todo, e que outras metas – justiça, comunidade, 
desenvolvimento humano, equilíbrio ecológico – devem ser trazidas para o centro da 
governança da atividade econômica (CMS, 2001 apud MISOCZKY; AMANTINO-
DE-ANDRADE, 2005, p. 218). 
 

                                                 
19 Para alguns autores (GABRAITH, 1980; BARLEY et al., 1988; MAZZA, 1998; SPELL, 2001 apud 
RHODES; WESTWOOD, 2008, p. 37), as idéias do management surgem primeiro com os gurus que transmitem 
aos práticantes, aparecem na imprensa e depois recebem atenção da academia. 
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 Ou seja, o próprio mainstream do management anunciou-se crítico da noção de que a 

busca do lucro vai, automaticamente, satisfazer estas metas mais amplas, afirmando que este 

sistema unilateral extrai um inaceitável custo social em troca do pouco progresso que oferece 

e que as empresas, guiadas por tal meta estreita, se constituem em estruturas de dominação. 

Declarou compromisso de ajudar as pessoas a se libertarem desta dominação ao desenvolver 

interpretações críticas da administração (CMS, 2001 apud MISOCZKY; AMANTINO-DE-

ANDRADE, 2005, p. 218).  

Em face das lógicas de gestão impregnadas, sobretudo, por uma racionalidade 

instrumental e técnica e uma finalidade financeira em curto prazo, a questão ética, que durante 

muito tempo ficou à sombra, emergiu como importante elemento de reflexão, lembrando aos 

atores animados por essas lógicas que as questões fundamentais do «porquê», «para quem» e 

«em nome de quem» não podem ser totalmente descartadas das escolhas feitas pelos gestores 

(GAULEJAC, 2007, p. 48). 

No entanto, vale ressaltar que muitos dos denominados “estudos críticos em 

administração” têm produzido apenas uma crítica domesticada, apropriando-se da marca da 

teoria crítica, mas deixando de fora seu conteúdo transformador ao não opor-se às concepções 

e práticas dominantes. O foco desta pretensa crítica reside nos crescentes custos do modelo de 

gestão instrumental e não em suas implicações éticas, políticas e sociais da gestão 

(MISOCZKY; AMANTINO-DE-ANDRADE, 2005, p. 222).  

No contexto dessas pretensas críticas, surgiu na literatura sobre administração o 

discurso sobre novas formas organizacionais que tomam como base o aperfeiçoamento das 

características burocráticas da organização moderna e caracterizam-se pela descentralização, 

maior abertura e compromisso na relação com seus empregados e clientes. Esses discursos, no 

entanto, apenas aprimoram as características burocráticas da organização moderna e 

camuflam a eliminação de hierarquia, controle e mais-valia, sem romperem com a visão 

tradicional do organizar (ALCÂNTARA, 2007, p. 29).  
 
Os grandes princípios do gerenciamento evocam a consideração da pessoa, a 
qualidade dos produtos, a preocupação com o meio ambiente. Mas o essencial é 
ganhar, é produzir sempre melhor, sempre mais, sempre mais rápido, sempre menos 
caro. O produtivismo e o ativismo tornam-se fins em si mesmos. A eficácia, a 
rentabilidade e a utilidade são seus valores cardeais. Nesse universo, as energias 
psíquicas e cognitivas são transformadas em capital e força de trabalho. Para o 
indivíduo não resta mais nem tempo, nem força, nem disponibilidade para outra 
coisa: para encontrar o sentido das palavras, o sentido de seu desejo, inventar uma 
existência para si mesmo (GAULEJAC, 2007, p. 176). 
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Os best-sellers mais recentes na área de administração têm abordado temas como 

ética, ecologia e, principalmente, a centralidade do ser humano, porém, este movimento em 

direção à valorização do capital humano, humanização e mais humanitude na empresa não 

consiste em um ideal romântico, nem em um ato de filantropia gratuita, tampouco uma utopia, 

trata-se antes de uma necessidade das novas configurações do sistema produtivo capitalista 

que exigem nova concepção de empresa, trabalho e funcionário. O reformismo gerencial, 

contudo, não questiona os fundamentos do modo como é concretamente vivida a relação no 

trabalho na empresa (AKTOUF, 2001, p. 23).  

O conhecimento produzido pela indústria do management baseia-se na concepção do 

“indivíduo S. A.”: um ser autônomo que cultiva o sucesso pessoal, concentra sua energia no 

aprimoramento de técnicas de gerenciamento da impressão e desenvolve permanentemente 

sua rede de relações, sempre em busca de vantagens utilitárias (WOOD JR; PAULA, 2002, p. 

116). Em numerosas publicações de management, a humanidade que se celebra é, na maioria 

das vezes, uma humanidade amputada de algumas dimensões fundamentais. Faltam ao agente 

calculador racional, emissor e receptor de mensagens, móvel e gestor de sua vida, muitas 

coisas sem as quais não podemos considerar-nos plenamente humanos (CHANLAT, 2000, p. 

66). Talvez seja por isso que conteúdos de auto-ajuda são tão recorrentes em livros e revistas 

de administração (NOGUEIRA, 2009, p. 2; WOOD JR; PAULA, 2002, p. 107). 

Juntamente com a noção de competência que circula no mundo dos negócios 

contemporâneo desenha-se um modelo de profissional, um ideal de natureza, de homem, de 

relações entre os homens, de sociedade, bem como um sentido de felicidade e de sucesso 

alimentados pelos sistemas de auto-ajuda (MARTELLI, 2006, p. 15). A parceria de sucesso 

entre a auto-ajuda e a gestão de negócios dá-se na medida em que a auto-ajuda transmite ao 

funcionário aquilo que ele precisa para servir à empresa. Esta sintonia manifesta o triunfo do 

saber instrumental e da eficácia da indústria cultural que homogeniza comportamentos e 

produz, em massa, problemas, angústias e a solução para tudo isso por meio de ações 

controladas e calculáveis (Ibid., p. 55). 

Exigências psicológicas do sistema de mercado tornam-se algo equivalente à natureza 

humana. Competição, cálculo, interesse pelo ganho - características puramente econômicas - 

resumem a essência da natureza humana (RAMOS, 1981, p. 93). O ser humano é induzido, 

astuciosamente, a internalizar a coação como condição normal de sua existência legitimada 

pela psicologia motivacional (Ibid., p. XV). Essa ofuscação do senso pessoal de critérios 
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adequados à conduta humana de modo geral constitui o que Ramos (1981, p. 52) chamou de 

“síndrome comportamentalista”.   
 
Cedendo a influências projetadas, a maioria das pessoas perde a capacidade de 
distinguir entre o fabricado e o real, e em vez disso, aprende a reprimir padrões 
substantivos de racionalidade, beleza e moralidade, inerentes ao senso comum 
(RAMOS, 1981, p. 114). 
 

Sob uma aparência objetiva, operatória e pragmática, a gestão é, definitivamente, um 

sistema de organização do poder entre o capital e o trabalho cuja finalidade é obter a adesão 

dos empregados às exigências da empresa e de seus acionistas. O management é uma 

ideologia que traduz as atividades humanas em indicadores de desempenhos, e esses 

desempenhos em custos ou em benefícios. Travestido de cientificidade, o gerenciamento 

legitima um pensamento objetivista, utilitarista, funcionalista e positivista, construindo uma 

representação do humano como um recurso a serviço da empresa, contribuindo, assim, para 

sua instrumentalização (GAULEJAC, 2007, p. 36).  

Colocado a serviço do poder financeiro, o management torna-se a ideologia dominante 

que legitima a sociedade de mercado capitalista caracterizada pelas ditaduras da cifra e da 

imediaticidade, que são alimentadas pela corrida para a produtividade, cultura do alto 

desempenho e obsessão pela rentabilidade financeira gerando um clima de competição 

generalizada. Na guerra econômica que é o mundo dos negócios, os indivíduos são guiados 

pela ética do resultado e vivem sobre pressão - pressão do sempre mais e ameaça de perder o 

lugar – à custa de elevado sofrimento psíquico (estresse, assédio, esgotamento profissional) e 

perda do sentido fundador do trabalho (GAULEJAC, 2007). 

Podemos repensar a gestão como instrumento de organização e de construção de um 

mundo comum, em que a ligação social importe mais que o bem individual?  Convém pensar 

a gestão a partir de outro paradigma: ao invés de estar centrada unicamente na otimização do 

funcionamento da empresa, deveria centrar-se no modo como pode contribuir para a melhora 

do bem estar coletivo e para emergência de uma sociedade de sujeitos (GUALEJAC, 2007, p. 

414). Convém pensar a gestão reinscrevendo-a em uma preocupação antropológica: uma 

gestão humana dos recursos, mais que uma gestão dos recursos humanos (Ibid., p. 145). 

De acordo com Clegg et al. (2006, p. 7), há os que são contra e os que são a favor do 

management. Todavia, não se trata de ser contra a gestão per se, mas de ser contra a gestão 

concebida como tecnologia de controle generalizado que compreende o aumento da 

celebração da classe empresarial; a aplicação de linguagem de gestão a mais e mais áreas da 
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vida informal; e a difusão de formas particulares de perícia pelas Business Schools (PARKER, 

2002, p. 184 apud CLEGG et al., 2006, p. 22),.  

A gestão não é um mal em si. É totalmente legítimo organizar o mundo, com a 

condição de que melhore as relações humanas e a vida social (GAULEJAC, 2007, p. 29). No 

entanto, ao analisar criticamente como a organização – ato elementar da vida humana 

associada – foi pensada e construída pelo management, verifica-se que a produção de 

conhecimento serve aos propósitos dos interesses econômicos e políticos dos detentores do 

capital, refletindo forças dominantes, e atende a um tipo de organização: a empresa.  

Com respaldo científico, o management transformou o modelo empresa em critério 

único de organização e tudo o que este cânon não legitima ou reconhece é declarado 

inexistente, assumindo a forma de ignorância, ineficiência, atraso.  

Apesar da redução do conceito de organização ao de empresa (SOLÉ, 2003, p. 7), 

existem outros tipos de organização que são produzidos como inexistentes pela racionalidade 

moderna, como será discutido na próxima seção. 

 

3.2 Crítica à empresa como modelo hegemônico de 
organização 
 

A expressão “modelo hegemônico” remete à hegemonia. Por hegemonia, entende-se a 

noção grasmsciniana de relações de dominação que não são visíveis como tais por não 

envolverem coerção e obterem consentimento por parte do dominado ou do subalterno 

(FARIAS, CARVALHO; SANTOS, 2001, p. 2). Organizar nos moldes de empresa tornou-se 

um modelo hegemônico de organização quando, amparado pelo discurso científico, o 

management foi disseminado como conhecimento técnico, neutro, símbolo de modernidade e 

por isso obteve aquiescência, consciente ou inconscientemente, daqueles que dele fazem uso. 

Convém lembrar que a empresa é um artefato sócio-histórico inventado no Oriente 

(Babilônia, India, China) muito antes de aparecer na Europa no século XII, mais 

especificamente na Itália (SOLÉ, 2003, p. 1). Nos moldes tais como a conhecemos hoje, a 

organização econômica formal é uma inovação institucional recente exigida pelo imperativo 

da acumulação de capital e pela expansão das capacidades de processamento características 

do sistema de mercado (RAMOS, 1981, p. 121). A existência de empresas está atrelada às 

constatações de que o custo de gerenciar transações por intermédio do mercado é maior do 

que dentro dos limites de uma organização e que a produção em equipe é maior do que cada 
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membro atuando individualmente, advindo daí a necessidade de monitorar a cooperação entre 

indivíduos com vistas à maior produtividade (BARNEY; HESTERLY, 2004, p. 132).  

Orientada pelas leis do mercado e pela racionalidade instrumental, a empresa pode ser 

definida como um sistema micro-social planejado para obter lucro que produz mercadorias 

e/ou serviços segundo cálculos, critérios quantitativos e normas contratuais objetivas, 

dispondo de meios operacionais para a maximização dos resultados e para isso emprega o 

homem como recurso, extraindo de seu trabalho a mais valia.  

Nesse tipo de organização, o indivíduo submetido à gestão deve adaptar-se ao tempo 

do trabalho e às necessidades produtivas e financeiras (GAULEJAC, 2007, p. 78). O trabalho 

consiste em um esforço subordinado às necessidades objetivas inerentes ao processo de 

produção em si, prevalecendo, portanto a obrigação. Decorrente disso, a conduta individual e 

a comunicação entre os indivíduos tornam-se operacionais e não expressivas, fundamentam-

se na imposição de normas e padrões técnicos de caráter econômico, havendo pouca 

tolerância para ambigüidade na interação social instrumental (RAMOS, 1981, p. 125).  

Submetidos à empresa, os indivíduos não agem deliberadamente e tornam-se criaturas 

que se comportam. Comportamento20 implica conformidade a ordens e costumes ditados 

pelos imperativos exteriores, sendo uma forma de conduta baseada na racionalidade funcional 

ou na estimativa utilitária das conseqüências desprovida de conteúdo ético de validade geral 

(RAMOS, 1981, p. 50).  

O universo da empresa é o lugar onde a racionalidade técnica ou instrumental triunfa. 

O problema dos fins é, na maioria das vezes, inteiramente subordinado à questão dos meios. 

Em outros termos, o como sobrepõe-se facilmente sobre o porquê e o para quem 

(CHANLAT, 2000, p. 76). A gestão empresarial privilegia prioritariamente a ação, a frieza, o 

conformismo, a masculinidade, a homogeneidade, a racionalidade instrumental, a certeza e o 

universalismo abstrato e a tecnocracia (Ibid., p. 66), promovendo uma relação utilitarista e 

contábil entre os homens e a sociedade (GAULEJAC, 2007, p. 27). 

Porém, a organização econômica é apenas um caso particular de organização social e 

sua influência na vida humana associada deve ser limitada e estar circunscrita ao enclave 

especifico do mercado (RAMOS, 1981, p. 135). O mercado, por sua vez, também é somente 

um dentre outros muitos cenários da sociedade multicêntrica, havendo outros sistemas sociais 

                                                 
20 “Não é por acidente que, no mundo ocidental, comportamento só recentemente passou a ser vocábulo de uma 
língua franca, indicadora de padrões de relacionamentos adultos interpessoais. A palavra nunca foi usada na 
linguagem (inglesa) erudita antes do século XV. De acordo com os dicionaristas, começou a ter aceitação 
lingüística por volta de 1490 e significava conformidade a ordens e costumes ditados pelas conveniências 
exteriores. Mesmo em nossos dias, a palavra não perdeu seu significado original” (RAMOS, 1981, p. 51). 
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e múltiplos enclaves constitutivos da tessitura global da sociedade (Ibid, p. 83). Nesse sentido, 

a organização econômica formal não pode ser considerada um paradigma, segundo o qual 

devam ser estudadas todas as formas de organizações, passadas, presentes e futuras (Ibid, p. 

121). 
 
As organizações econômicas, tendo exigências próprias que não coincidem, 
necessariamente, com aquilo que é requerido pela boa qualidade da existência 
humana em geral, devem ser consideradas como pertencentes a um enclave 
conceptual e pragmaticamente limitado, dentro do espaço vital humano (RAMOS, 
1981, p. 135) 

 

A existência social e individual não pode ser reduzida a um comportamento 

econômico mecanomórfico posto que este tipo de conduta não é o principal constituinte da 

natureza humana. Somente poucos desígnios da vida humana pertencem à esfera das 

organizações econômicas formais que são, intrinsecamente, incompatíveis com o pleno 

desenvolvimento das potencialidades humanas (RAMOS, 1981, p. 125). 

O homem tem diferentes tipos de necessidades cuja satisfação requer múltiplos tipos 

de sistemas sociais e organizações que podem ser categorizados e ter suas condições 

operacionais peculiares formuladas. Os interesses humanos correspondentes a cada tipo de 

sistema social devem ser propriamente considerados como tópicos do desenho organizacional 

(RAMOS, 1981, p. 135). 

Organizações não planejadas para obter lucro são mais propícias à atualização 

humana. Existem outras propostas de vida associada, através das quais os membros de uma 

sociedade cuidam “de tópicos substantivos de vida, na conformidade de seus respectivos 

critérios intrínsecos e no contexto dos cenários específicos a que esses tópicos pertencem” 

(Ibid., p. 178) sendo guiados pela racionalidade substantiva que é definida como a força ativa 

na psique humana que habilita o indivíduo a ordenar a sua vida pessoal e social em bases 

éticas (RAMOS, 1981, p. 23).  

Nas organizações substantivas, as ações e atitudes são definidas a partir de um plano 

de reciprocidade de perspectivas; há grande tolerância a ambigüidades; as comunicações entre 

os indivíduos se fundamentam no livre fluxo da experiência direta da realidade; e a ocupação 

é a prática de esforços livremente produzidos pelo indivíduo, por sua deliberação, em busca 

de sua atualização pessoal, sendo, portanto, intrinsecamente gratificante (RAMOS, 1981, p. 

129). 

Embora possam exercer funções econômicas, as organizações substantivas não têm 

nelas sua prioridade à medida que em suas ações há um distanciamento da instrumentalidade 
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com vista à maximização do lucro e uma maior aproximação da racionalidade substantiva 

(RAMOS, 1981, p. 178).  

Nesse tipo de organização, os indivíduos não se comportam respondendo a persuasões 

organizadas e condicionamentos externos, como dito anteriormente, eles agem. A ação é 

própria de um agente que delibera sobre coisas porque está ciente de suas finalidades 

intrínsecas e por reconhecer essas finalidades constitui-se uma forma ética de conduta 

(RAMOS, 1981, p. 51). 
 
Organizações substantivas parecem brotar pela força espontânea de milhares de 
indivíduos, espalhados por todo o mundo, que têm-se reunido em torno de ideais e 
princípios determinantes de ações conjuntas as quais, por sua vez, acabam 
configurando práticas organizacionais reçativamente descompromissadas com o 
estatuto essencialmente sistêmico da sociedade burocratizada (SERVA, 1993, p. 37). 
 
 

A partir de pesquisas empíricas realizadas em organizações substantivas, também 

denominadas de coletivistas ou alternativas, em Salvador-BA, Serva (1993, p. 38) identificou 

os seguintes princípios norteadores e características desse tipo de organização: 

• Busca pelo equilíbrio entre o indivíduo e o coletivo; 

• Respeito à dignidade humana; 

• Culto à liberdade;  

• Assunção espontânea de compromissos (vontade);  

• Identidade de valores gerais; 

• Aceitação da existência de conflito e predisposição permanente de negociação entre as 

partes; 

• Sistemas de controle formais rígidos e/ou sofisticados tornam-se desnecessários e são 

substituídos por práticas informais prevalecendo o autocontrole; 

• Trabalho como atividade prazerosa; 

• Alto grau de solidariedade e afetividade entre os membros; 

• Participação efetiva de cada membro na organização; 

• Relações interpessoais intensas; 

• Extenso uso da comunicação verbal, prevalecendo os contatos face a face; 

• Reflexão coletiva sobre o cotidiano da organização constante e intensa; 

• Preocupação com o presente, valorização mais da política do cotidiano do que do 

planejamento de longo prazo; 

• Estruturas hierárquicas extremamente flexíveis ou inexistentes; 
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• Identificação com os valores e com a causa maior da organização como critério para 

escolha/aceitação dos membros da organização; 

• Livre circulação de informações, facilitando o processo coletivo de tomada de 

decisões; 

• Divisão de tarefas é feita em grupos de trabalho ou coordenações, porém as reuniões 

são abertas a todos os membros; 

• Existência, em geral, de trabalho é voluntário. Nas organizações do universo cultural 

em que há pagamento de salários, a remuneração é estipulada na quantidade de 

trabalho que o indivíduo executa e nas organizações de cunho social, os salários são 

pagos com referência ao mercado de trabalho; 

• Horários de trabalho extremamente flexíveis, de acordo com disponibilidade, 

compromisso individual e funcionamento da entidade;  

• Mecanismos de avaliação sistemática da satisfação do usuário são precários; 

• Busca de respaldo para suas ações na sociedade. 

Diante das constatações da investigação, Serva (1993, p. 42) considerou inadequado 

abordar organizações caracterizadas por auto-realização, julgamento ético e valores 

emancipatórios pela via da teoria da administração, tendo em vista que esse tipo de 

organização desenvolve práxis não previstas pelo conjunto de normas institucionais que tem 

norteado a sociedade ocidental e apresenta um nível de “desordem” inaceitável na concepção 

fundamental de organização burocrática (Ibid., p. 37). Nelas: 
 
existe uma preocupação com o efetivo resgate da condição humana. Autenticidade, 
respeito à individualidade, dignidade, solidariedade, afetividade, são alguns dos 
aspectos marcantes, revelando a presença de racionalidade substantiva e criando 
estruturas produtivas onde o trabalho é realizado com prazer, com grande destaque 
para as relações pessoais, as interações e a vivência do presente (SERVA, 1993, p. 
41). 

 

A definição dominante de organização condena a não existência de mundos 

organizacionais com tais características. O argumento que sustenta a não existência de 

alternativa ao gerencialismo de mercado é inevitavelmente tautológico: as alternativas não são 

possíveis porque não funcionam (MISOCZKY; VECCHIO, 2004, p. 11). Convém questionar 

para quem elas não funcionam e baseado em quais critérios é feito tal diagnóstico. As 

respostas a tais questionamentos reforçam toda a argumentação elaborada neste trabalho. 

Reconhecendo que “as organizações formais não constituem o cenário apropriado para 

a desalienação e auto-atualização das pessoas” (RAMOS, 1981, p. 83) e considerando que a 
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organização é o que há de mais abstrato e geral num grupo humano, sendo condição e modo 

de sua participação na produção da sociedade (ARANTES, 1990, p. 78), cabe questionar por 

que permitir que as regras operativas das empresas condicionem as organizações 

substantivas? Quando há todo um movimento de “humanização” da empresa visando 

autonomia, flexibilização, qualidade de vida no trabalho, etc., por que impelir organizações 

substantivas que, em essência já possuem tais características, a empresarizar-se? 

A partir dessa reflexão, procura-se pensar a organização de forma não prisioneira à 

racionalidade teleológica do espírito moderno, busca-se referenciais para uma concepção 

aberta de organização livre da “empresarização do mundo” que não pressuponha a idéia de 

resultado, objetivo, missão, projeto e finalidade (SOLÉ, 2003, p. 7-8). 

Mas será que é possível uma organização humana ser desordenada, caótica e mesmo 

assim ser viável e eficaz? Alguns autores afirmam que sim (SOLÉ, 2003; MISOCZKY; 

VECCHIO, 2006; MISOCZKY, FLORES; BÖHM, 2008). Basta pensar que organização não 

significa “organizada” no sentido tradicional de “ordenada”, ou seja, “organizada 

racionalmente em função de um objetivo” (SOLÉ, 2003, p. 8). Pensar a possibilidade de 

arranjos organizacionais diferentes requer não aceitar acriticamente discursos e prescrições 

que compõem a tradição teórica dos estudos organizacionais (MISOCZKY; VECCHIO, 2006, 

p. 2). É preciso libertarmo-nos da ditadura da definição de organização a partir de um enfoque 

sistêmico estrutural como objeto formalizado (MISOCZKY, FLORES; BÖHM, 2008, p. 183), 

como uma entidade material que se encontra “localizada” em alguma parte do mundo real 

cuja estrutura é vista como algo estático e conceber a organização como fluxo (MIZOSCKY; 

IMASATO, 2005, p. 88), recuperando o papel “performativo” e ver o organizar como um 

processo de construir objetos em constante modificação (MIZOSCKY; FLORES, 2006, p. 7). 

Nesse sentido, para ultrapassar a análise de estruturas normativas e sublinhar o caráter 

frágil e instável inerente à organização, é válido resgatar as recomendações dos primeiros 

contribuintes da abordagem processual na teorização organizacional. Cooper e Burrell (1988, 

p. 106) sugeriram analisar “mais a produção da organização do que a organização da 

produção” e Weick (1973) sugeriu utilizar o verbo organizing em vez do substantivo 

organization para entender o caráter dinâmico da formação e organização de grupos de 

pessoas em seus aspectos mais fluidos e menos estáveis.  

Tendo em vista que a supremacia de substantivos em relação a verbos resulta em 

maior atenção a objetos e suas propriedades e menor ênfase em ações e processos, 

Czarniawska (2008, p. 15) vai além do precursor dessa perspectiva ao propor combinar 
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verbos e substantivos. Na visão da autora, estudar organizing significa que se deve esperar 

antes de concluir que algo já se tornou organizado, enquanto estudar organizations significa 

esquecer ou ignorar o fato de que elas nem sempre existiram. Em sua abordagem 

construtivista, a autora utiliza o termo action net em reconhecimento de que nada é 

organizado de maneira ideal e definitiva; e que existem efeitos temporários no organizar que 

fazem com que em um dado tempo e espaço, organizações aparentemente eternas podem 

desaparecer. 

Mais do que procurar definições ostensivas de organização, Czarniawska (2008, p. 6) 

recomenda aos analistas organizacionais procurar definições performativas. As diferenças 

entre tais definições estão expostas no quadro 5 abaixo. 
 

 
Quadro 5 - Definições ostensivas e performativas de organização 

Fonte: Czarniawska (2008, p. 7). 
 

Todo agrupamento humano necessita de organização. A dimensão organizacional 

subtende e condiciona o desenvolvimento e a eficácia de todas as atividades coletivas. O 

problema central e fundamental de toda ação coletiva dos homens e de todo tipo de 

organização é construir a cooperação e a coordenação indispensáveis entre as iniciativas, as 

ações e as condutas dos diferentes participantes. Como o universo das relações humanas e da 

interação social é complexo, potencialmente instável e conflitual, requer um conjunto de 

mecanismos empíricos para estabilizá-lo e obter a cooperação. Essa operação varia de uma 

organização para outra, de um contexto de ação para outro (FRIEDBERG, 1993, p. 10). “Não 

existe ação coletiva minimamente durável que não produza um mínimo de organização e que 
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não gere a prazo um núcleo organizacional mais ou menos formalizado, à volta do qual “se 

organizará” a mobilização e se poderão agregar os interesses” (Ibid, p. 14). 

Diante de tal constatação, no lugar da noção de organização formal, Friedberg (1993, 

p. 12) sugere entender a organização como contexto de ação, ou seja, como: 

 
processos de organização pelos quais são moldados, estabilizados e coordenados os 
comportamentos e as interações estratégicas de certo número de atores cuja 
interdependência torna a coordenação indispensável, mas que conservam todos um 
grau de autonomia e continuam, por toda sorte de razões, a perseguir interesses 
divergentes (FRIEDBERG, 1993, p. 12).    
 

Assim sendo, o fenômeno organização é resultado contingente e sempre provisório da 

construção de uma ordem local cujas características relativamente autônomas estruturam a 

capacidade de ação coletiva dos interessados. Para entendê-lo é preciso analisá-lo na sua 

própria dinâmica como processo de (re)estruturação dos contextos de ação no qual se 

desenvolve a ação coletiva dos homens. Organização “é, ao mesmo tempo, continente e 

conteúdo, estrutura e processo, obrigação para ação humana e seu resultado”, é o que dá aos 

agrupamentos humanos a sua duração e consistência (FRIEDBERG, 1993, p. 11).   

Além de substituir a noção de organização formal como algo estruturado e estático, 

para que possamos começar a ver formas não mutiladoras de organizar, é preciso abandonar a 

definição de organização informal como mero meio de atenuar as agressões do sistema e de 

manter a humanidade dos seus membros, ou como ameaça de transgressão do formal que é 

visto como adequado, metódico, oficial, moral. Ao invés de atribuir uma conotação imoral ao 

que é informal, deve-se recuperar a potência expressa no medo que os gestores têm de sua 

existência. O que assusta os gestores é exatamente o que interessa àqueles que desafiam o 

modelo dominante de organização: a vitalidade, a força, o tônus necessário à realização e à 

criação, a disposição propriamente dita (não uma disposição servil), esse estado de profunda e 

completa união consigo próprio, com os outros e com seu contexto, a essência de um viver 

pleno (MISOCZKY; VECCHIO, 2006, p. 8). 

Para identificar quais características e que forma de atuação se dá no interior das 

relações informais que garantem essa vitalidade, podemos recorrer às utopias anarquistas que 

exploram a maneira como as comunidades podem se organizar e, ao mesmo tempo, preservar-

se sem hierarquia e autoridade. Além disso, defendem os princípios da diversidade, da 

diferença e do voluntarismo contra a ditadura das normas e ortodoxias das utopias 

gerencialistas. Apesar das experiências anárquicas de organização romperem uma das 

características centrais da concepção majoritária de organização - a relação meios/fins regida 
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pela lógica da eficiência - elas obtém resultados e são um desafio aos modos dominantes de 

pensar (MISOCZKY; VECCHIO, 2006, p. 8). As formulações dos anarquistas ajudam a 

conceber: 
como ‘boas’ organizações e comunidades podem ser não-gerenciadas, 
constantemente renegociadas, e existirem somente para satisfazer as necessidades de 
seus membros, oferecendo uma contra-atração ao sedutor paraíso vendido pelo 
gerencialismo recente (REEDY, 2002, p.171). 

 

A mudança do olhar das estruturas estáticas para os processos de organizar descortina 

um universo de possibilidades de ver a gestão não mais como administração de empresas 

formais, mas de vê-la como processos dinâmicos, movimentos que os indivíduos executam 

dentro de determinado grupo social (LIRA, 2011, p. 27). Abre-se a possibilidade de pensar a 

realidade das organizações substantivas que trabalham com estruturas não institucionalizadas 

ou formalizadas, compreendendo que os processos organizativos dessas organizações não vão 

passar, necessariamente, por uma sistematização, mas que nem por isso não deixam de 

relacionar-se à gestão (Ibid, p. 24). 

Porém, ao invés de se compreender a gestão como algo contingente ao tipo, natureza e 

cultura das organizações, a indústria do management tem disseminado indiscriminadamente 

suas práticas para todo tipo de organização em diversos contextos socioculturais, como será 

problematizado na seqüência.  

 

3.3 A Problemática da universalização e transposição de 
práticas de management para organizações substantivas  

 

A indústria do management produz um número crescente de novas idéias e prescrevem 

melhores práticas, modelos e receitas para as organizações. Esse conhecimento, geralmente 

desenvolvido nos Estados Unidos, transcende os limites da cultura ocidental, sendo adotado 

globalmente (BERTERO, p. 2006, p. 3).   

O sucesso econômico dos Estados Unidos nas décadas após a Segunda Guerra 

Mundial levou algumas pessoas em outras partes do mundo a acreditarem que idéias norte-

americanas sobre gestão são superiores e por isso deveriam ser copiadas, esquecendo de 

questionar sobre o tipo de sociedade na qual essas idéias foram concebidas e aplicadas, e se 

são realmente aplicadas como afirma a literatura (HOFSTEDE, 2001, p. 374). A reconstrução 

histórica já demonstrou que a superioridade norte-americana no âmbito do conhecimento de 

management é um mito muito bem construído, difundido e legitimado e que, por conseguinte, 
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qualquer proposta de universalidade de teorias, práticas empresariais e tecnologias de 

management deve ser desafiada, considerando os interesses mobilizados pelas instituições e 

indivíduos “importadores” dedicados a legitimar conhecimentos “culturais” exportados 

(FARIAS, CARVALHO; SANTOS, 2001, p. 2). 

O management é um mecanismo que as grandes corporações de nações ricas utilizam 

para fazer com que as organizações de países menos desenvolvidos sejam levadas a pensar 

que sua forma de organização é inferior e passem a “consumir” o conhecimento técnico e 

neutro na ilusão de que vão crescer e se desenvolver a partir do que é exterior. 

A preocupação com a aplicabilidade das idéias e técnicas de management é tão antiga 

quanto sua emergência e “cientifização" (LITTLER, 1982 apud STURDY et al., 2006, p. 842) 

e tem crescido nos últimos anos (FRENKEL, 2005, p. 276). Estudos sobre difusão, 

transferência e aplicação de conhecimento têm incomodado profissionais, decisores políticos 

e acadêmicos (STURDY et al., 2006, p. 841), tornando-se um tema importante e freqüente na 

literatura de administração. 

O processo de disseminação do discurso do management além de fronteiras nacionais 

e culturais tem sido muito estudado nos últimos anos fazendo emergir uma questão crítica: o 

significado latente em um discurso especifico do management no contexto no qual ele foi 

formado será também encontrado em diferentes contextos sociais onde o discurso é 

importado? O significado social atribuído no contexto de origem (nomeadamente nos Estados 

Unidos) acompanha, necessariamente, o conhecimento gerencial transferido? (FRENKEL, 

2005, p. 276).  

As pesquisas baseiam-se em duas correntes antagônicas: o mainstream afirma a 

universalidade e busca por verdades genéricas sobre organização e organizar enquanto a 

corrente que afirma o enraizamento tenta posicionar o fenômeno organizacional dentro de 

seus vários contextos social, cultural, histórico, político e industrial (CZARNIAWSKA; 

SEVON, 2003, p, 9), evidenciando a inviabilidade de transpor propostas de um contexto para 

outro (AMADO, FAUCHEUX; LAURENT, 1992).  

Idéias e teorias sobre organização e gestão são freqüentemente exportadas para outros 

países sem se considerar os valores do contexto em que foram desenvolvidas. Existe uma 

ampla tendência a subestimar a força de normas sociais profundamente enraizadas para 

chegar a soluções políticas e organizacionais que vão, supostamente, funcionar e ser estáveis 

em outros contextos. O pressuposto de validade universal das idéias de management é 
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difundido na literatura popular e científica, porém não existem soluções universais para os 

problemas de organização e gestão (HOFSTEDE21, 2001, p. 373).   

Teorias, modelos e práticas de gestão desenvolvidos em “processos espontâneos nas 

sedes criadoras” (LAUDARES, 2001, p. 24) refletem as restrições culturais do ambiente. 

Trata-se de “conteúdo estrangeiro, ignorante da realidade local imbuído de uma lógica alheia 

que carrega a ilusão de ser universal e infalível.” (Ibid., p. 63). Até podem ser aplicados fora 

das fronteiras de onde foram criados, mas devem sempre ser comprovados (HOFSTEDE, 

2001, p. 374).  

A cultura nacional exerce influência significativa sobre o comportamento dos 

indivíduos, cujos padrões aprendidos via socialização refletem valores e princípios culturais 

de seus países, direcionando suas ações individuais e relações interpessoais. Por 

conseqüência, a cultura nacional influencia o funcionamento das organizações e afeta a 

adoção e utilização de práticas de gestão (HOFSTEDE, 2001, p. 373).  

Os pressupostos básicos, os costumes, as crenças e os valores, bem como os artefatos 

que caracterizam a cultura organizacional, trazem sempre, de alguma forma, a marca de seus 

correspondentes na cultura nacional (MOTTA; CALDAS, 1997, p. 19). Além da 

nacionalidade, a cultura organizacional é parcialmente predeterminada pela indústria, tarefa, 

mercado, variáveis como estrutura e sistema de controle, histórico da organização e 

personalidade de seu fundador (HOFSTEDE, 2001, p. 401). 

Práticas de gestão de sucesso bem como abordagens e estilos de implementação de tais 

práticas em contextos “estrangeiros” podem ser etnocêntricas porque se adéquam a 

suposições, comportamentos, valores e expectativas do ambiente cultural original, geralmente 

os Estados Unidos e, por isso, a transferência para um contexto diferente pode fracassar a 

menos que os pressupostos subjacentes sejam compartilhados (STEPHEN, 2001, p. 26). Uma 

vez que práticas ou convenções de longa data podem apresentar obstáculos à transferência de 

práticas de gestão, para serem implementadas no nível organizacional e serem adaptáveis às 

condições locais, idéias de management têm que ser transformadas a partir de alto nível de 

abstração (MORRIS; LANCASTER, 2005, p. 208). 

                                                 
21 Vale ressaltar que este autor foi mencionado porque é largamente referenciado por pesquisadores brasileiros 
preocupados com cultura nacional e identidades, porém o mesmo pertence ao mainstream do management e seus 
propósitos são diametralmente opostos aos meus. A pesquisa que Hofstede realizou na e para a empresa norte-
americana IBM, pela qual tornou-se mundialmente conhecido, teve como principal intuito, e seu trabalho 
continua tendo, facilitar um certo tipo de cooperação entre o topo das corporações internacionais e os “nativos”. 
Seu estudo revela uma faceta de cooperação inter-cultural que se auto-intitula apolítica mas pode legitimar 
práticas imperialistas mobilizadas por corporações transnacionais (FARIA, CARVALHO; SANTOS, 2001, p. 
12). 
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Para além dos entraves culturais, a generalização pressupõe práticas aplicáveis à 

condução dos destinos de qualquer organização humana, independentemente de sua natureza 

e seus objetivos. Não faz muito tempo, todos acreditavam que regras gerais se aplicavam a 

todas as situações de administração, trabalho e organização, independente dos contextos em 

que eram encontradas. Porém, várias pesquisas encontraram diferenças consideráveis em 

termos de comportamento organizacional e estilo administrativo (MUNA, 1980; LAURENT, 

1981; HOFSTEDE, 1984; D’IRBANE, 1989 apud MOTTA, 1997, p. 25). 

O fenômeno da adoção de práticas do management é analisado à luz de perspectivas 

teóricas diversas: racional, psicodinâmica, dramatúrgica, político, cultural e institucional. 

Cada uma delas parte de diferentes pressupostos sobre a natureza do conhecimento de 

management (conhecimento como objeto reificado x conhecimento construído); utiliza 

diferentes níveis de análise (nacional, regional, setorial, campo organizacional e 

organizacional); dá ênfase a diferentes aspectos (aspectos simbólicos x aspectos técnicos); 

varia o foco nos canais de difusão (gurus, consultorias, livros e jornais de negócios, escolas, 

universidades, Estados); bem como varia a ênfase no fluxo da transferência unidirecional 

difusor-receptor (na grande maioria dos estudos) e no fluxo bidirecional (apenas uma minoria 

reconhecem o fluxo reverso de influência). Foi constatado também o uso freqüente das 

metáforas da viagem de idéias e da tradução (LERVIK; LUNNAN, 2004; STURDY, 2004; 

MORRIS; LANCASTER, 2005; FRENKEL, 2005; STURDY et al., 2006; NAPIER, 2006). 

Os resultados das pesquisas empíricas demonstram uma variação considerável na 

forma como o conhecimento e práticas de management são adotados nas organizações. Após 

revisão da literatura, Lervik e Lunnan (2004, p. 292) propuseram uma tipologia para os 

padrões de comportamento das organizações22 frente à difusão do management: 

a) Conformidade: caracterizada pela imitação completa, porém com um alto grau de 

dissociação com as práticas já existentes na organização adotante; 

b) Transferência: consiste na imitação completa acrescida de uma integração com outras 

práticas de gestão;  

c) Tradução: caracterizada por significativas alterações simbólicas visando manter 

consistência entre os processos existentes e o conhecimento que está sendo traduzido;  

                                                 
22 Merece menção o fato dos autores do mainstream do management cometerem, comumente, um 
antropomorfismo atribuindo à organização o status de ente, afirmando que organizações se comportam, 
aprendem, agem, quando na realidade, quem se comporta, aprende, age são as pessoas que nela atuam. 
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d) Modificação local: reflete alteração considerável de aspectos técnicos do conhecimento 

apresentado que é aplicado de modo diferente do que estava inicialmente previsto 

(inovação/hibridização).  

Estes quatro padrões de comportamento organizacional não constituem o domínio 

completo de resultados possíveis, mas, teoricamente, representam variações importantes na 

forma como organizações utilizam o conhecimento do management, podendo haver zonas de 

contato e transição entre eles. A figura 2 ilustra esses quatro tipos de reação à difusão dos 

conhecimentos de management: 
 

 
Figura 2 – Quatro tipos e perspectivas na difusão do management 

Fonte: Lervik e Lunnan (2004, p. 293). 
 

Lervik e Lunnan (2004, p. 299) sugerem que o grau de dependência objetiva, a 

visibilidade e o tamanho das organizações receptoras podem influenciar o comportamento das 

organizações diante da difusão do management. Pode-se esperar maiores graus de 

modificação quando as diferenças culturais e institucionais são grandes, e quando a 

experiência dos receptores entra em conflito com as pressões institucionais. “A adesão aos 

instrumentos de gestão freqüentemente é apenas de fachada, principalmente quando o sentido 

atribuído por cada empregado ao seu trabalho não se encontra nos indicadores de avaliação 

que se consideram medir a qualidade deste” (GAULEJAC, 2007, p. 102). 

Em vez de presumirem que o management é um discurso global que vagueia equipado 

com uma língua única e acontextual inteligível a todos e capaz de lidar com todas as 

complexidades, em todos os momentos e lugares, Clegg et al. (2006, p. 19) sugerem que o 

management é um discurso que procura tradução, que as organizações são polifônicas e que 
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os gestores não são manequins unidimensionais falando as linhas que o ventriloquismo 

estrutural permitem, mas são jogadores talentosos e criativos em muitos jogos simultâneos e 

complexos. Nem todos envolvidos com processos de importação de práticas gerenciais 

concordam com certas práticas particulares e podem apresentar resistência. Embora haja 

similaridades, o uso das práticas não é o mesmo (Ibid., p. 21).  

Pelo exposto, percebe-se que esta temática tem despertado interesse nos pesquisadores 

porém, a maior parte dos estudos sobre este tema teve como objeto as empresas, sobretudo as 

multinacionais, em menor escala as organizações públicas e de forma muito restrita, as 

organizações do terceiro setor em geral.  

No Brasil, pesquisas conduzidas por Wood Jr e Caldas (1998, p. 13) em empresas 

passando por processos de mudança organizacional sugerem que os resultados práticos são de 

difícil previsibilidade e podem gerar conseqüências que contrariem as expectativas dos 

adotantes. Os autores constataram três tipos de reação organizacional23 à importação de 

tecnologia gerencial para o contexto brasileiro, explicitadas no quadro 6. 

 
Forma e características da adoção  

“Só para inglês ver” Frustração Adaptação criativa 
Consiste em adotar de forma 
temporária e/ou parcial a 
tecnologia em questão para aplacar 
as pressões externas sem, no 
entanto realizar mudanças 
substanciais ou ferir aquilo que se 
considera intocável no status quo. 
É o mais típico comportamento 
organizacional brasileiro. Tal 
reação resulta em uma pseudo-
realidade que aparenta conformar-
se a modelos e referenciais 
globalizados de gestão. Porém, 
abaixo dessa superfície plástica e 
permeável ao novo, permanece a 
substância híbrida e diversa. A 
recepção a modelos “alienígenas” 
é apenas parcial.  

Seja por estruturas de poder, 
impedimentos legais, pressões ou 
resistências internas ou por 
incompatibilidade efetiva com 
realidades locais, a adoção da 
tecnologia gerencial estrangeira, às 
vezes, não tem como funcionar e a 
sua dissimulação “para inglês ver” 
é insuficiente ou simplesmente 
impossível. O resultado é a 
frustração diante da 
impossibilidade de realizar a 
transformação desejada sem dor ou 
a simples a negação da 
metodologia como inapropriada ao 
contexto. Implicitamente 
predomina a vontade de que tudo 
mude para que fique exatamente 
como está e que o status quo 
permaneça inalterado.Tal reação é 
uma alternativa quando a 
dissimulação “só para inglês ver” é 
insuficiente ou impossível diante 
de condições operacionais não 
previstas.  

A organização nem procura fingir 
que adota uma técnica na qual não 
acredita, nem a nega, mas procede 
uma releitura dos conceitos a partir 
da realidade local para atender aos 
objetivos singulares da 
organização. Reconhece que 
apesar de a tecnologia gerencial 
importada de centros 
desenvolvidos por países 
emergentes não poder ser 
diretamente aplicável ou adequada 
ou às especificidades locais, há em 
boa parte dessas referências 
conhecimento útil e importante. 
Tal reação resulta na busca por 
extrair o melhor da tecnologia 
importada, fazendo uma 
apropriação para o universo 
sociocultural da organização. 
Apesar de ser a reação mais 
saudável é a menos freqüente. Os 
autores remetem esse conceito ao 
de antropofagia - explorado mais 
adiante neste trabalho. 

Quadro 6 - Reações brasileiras à importação de técnicas/tecnologias gerenciais 
Fonte: construído a partir de Wood Jr e Caldas (1998, p. 13) e Caldas e Wood Jr (1999, p. 39). 
 

                                                 
23 Ressalva similar à nota n° 20. As organizações não reagem, quem reage são seus membros. 



 

 
 

81

O comportamento das empresas brasileiras frente à difusão do management varia 

desde adoção acrítica e replicação; adaptação funcional até resistência e transformação. Na 

verdade, esses três comportamentos podem conviver em uma mesma organização ou em um 

mesmo processo, mesmo que um deles tenda sempre a predominar sobre os demais (WOOD 

JR; CALDAS, 1998, p. 8).  

Considerando a adaptação criativa como a reação mais salutar para as organizações, 

Wood Jr e Caldas (1998, p. 10) recomendaram um método de ação compatível com essa 

forma de resposta composto pelos seguintes passos essenciais: 
 
1. identificar pressupostos; 
2. testar a validade e filtrar pressupostos; 
3. inserir especificidades locais; 
4. reconstruir o modelo; 
5. testar e implantar o modelo. 

 

Desta forma, ao adotar modelos importados, as empresas procuram extrair o melhor 

deles, fazendo uma apropriação sem preconceitos e traduzindo a tecnologia para seu universo 

sociocultural (WOOD JR; CALDAS, 1998, p. 9).  

Tomando o método de Wood Jr e Caldas (1998) como referência, Stephen (2001) 

propôs um modelo não-etnocêntrico para auxiliar gerentes a testar a capacidade de 

transferência de práticas gerenciais de recursos humanos dos Estados Unidos para o Brasil e 

fornecer um critério para adaptação ou rejeição da prática transferida (figura 3). A análise 

proporciona uma explicação de porque a transferência é bem sucedida ou não, e o modelo 

usado oferece um processo de desconstrução, contextualização/adaptação e reconstrução da 

prática de modo a ajustá-la ao novo ambiente (Ibid., p. 26). 

Os achados da pesquisa de Stephen (2001, p. 28) constataram que os gerentes 

brasileiros apreenderam intuitivamente que diferenças culturais são variáveis na transferência 

de práticas de management. O que foi surpreendente para o autor foi que os gerentes 

entrevistados sentem que eles não têm a liberdade para mudar a prática de management ou a 

abordagem para sua implementação a fim de assegurar tanto um ajuste ao ambiente como um 

resultado produtivo. Isto é de certa forma irônico, já que os dados também revelaram que os 

respondentes descreveram os gerentes brasileiros como criativos, flexíveis e capazes de 

improvisar. O autor questionou o porquê destes atributos não serem empregados quando os 

gerentes são solicitados a transferir e adaptar uma técnica trazida do contexto norte 

americano, advogando que seja dada liberdade para que isto ocorra. 
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Figura 3 – Teste da portabilidade para transferência das práticas de management em cinco passos 

Fonte: Stephen (2001, p. 28).  
 

No que se refere à transferência das práticas do management para o setor público 

brasileiro, Paula (2005, p. 89) afirma que as idéias e ferramentas de gestão empresarial nem 

sempre são eficientes e apresentam limitações em relação à integração entre os sistemas de 

gestão, ou seja, elas não tocam a dimensão sociopolítica da gestão. Bergue (2010, p. 165) 

propôs um modelo de apreensão crítica do management no setor público brasileiro, 

fundamentado na redução sociológica de Ramos (1996), composto de três processos: 1) 

inicia-se a partir de contato com uma tecnologia de gestão (exógena); 2) seguido pela 

"redução" deste conteúdo com o objetivo de encontrar seus elementos essenciais (conceitos) e 

por uma reflexão crítica sobre a propriedade das premissas e conceitos que lhe dão forma 

(desconstrução e novo significado); 3) por fim como conseqüência de novos elementos 

apreendidos, segue-se a construção de uma nova tecnologia endógena, que é coerente com a 

singularidade da organização. O modelo proposto por Bergue (2010) é apresentado na figura 

4, abaixo: 
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Figura 4 - Apreensão crítica de conceitos e tecnologias gerenciais 

Fonte: Bergue (2010, p. 165). 
 

As limitações intrínsecas à óptica do Management em uma realidade brasileira são 

patentes no que diz respeito à teoria e à prática empresarial. Pesquisas de campo demonstram 

“jeitos” de um povo que são incompatíveis com diversos ditames dos receituários do 

Management (LAUDARES, 2001, p. 24).  

Se no contexto das empresas, para as quais o conhecimento de management é 

produzido, há conflitos e controvérsias em relação a (des/re)contextualização e pertinência de 

conceitos, ferramentas e práticas do management, ocorrendo o mesmo no contexto 

burocrático de organizações públicas, o que dirá no âmbito das organizações substantivas? 

Mais especificamente, no âmbito dos coletivos da cultura popular que não possuem fins 

lucrativos e são guiados por outra lógica? Apesar da relevância da questão, verificou-se uma 

lacuna na literatura de estudos específicos sobre essa problemática.  

Nas organizações culturais, os saberes “positivos” de gestão não são legítimos e não 

fazem, espontaneamente, parte dos valores da cultura, embora se imponham cada vez mais. 

Esse processo de contaminação das preocupações com organização e eficácia afeta não 

somente a indústria cultural, como também os setores tradicionais da cultura nos quais 

predominam as associações ou organizações sem fins lucrativos amplamente subvencionadas 

(BEHAZONI, 1995, p. 9). 

Há duas décadas, o termo gestão e seus conceitos derivados eram praticamente 

inexistentes no âmbito dos coletivos de cultura popular. Ao associar a idéia de gestão e 

cultura, corre-se o risco de ocorrer uma intromissão excessiva do econômico e do mercado na 

dimensão cultural (ZUBIRIA, ABELLO; TABARES, 1998, p. 20 apud CUNHA, 2005, p. 

112). 

O termo “gestão cultural” já nasceu na ótica da contradição, na tensão inerente à sua 

própria atividade. No campo específico da cultura: 
 
Gerir significa uma sensibilidade de compreensão, análises e respeito dos processos 
sociais. Capacidade de entender os processos criativos e estabelecer relações de 
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cooperação com o mundo artístico e suas diversidades expressivas. A gestão cultural 
implica uma valorização dos intangíveis e assumir a gestão do opinável e subjetivo. 
A gestão da cultura há de encontrar os referentes próprios de sua ação adaptando-se 
a suas particularidades e encontrar uma forma de evidenciar, de forma muito 
diferente, os critérios de eficácia, eficiência e avaliação que valoriza o intangível e 
assume a gestão do opinável e subjetivo (MARTINELL, 2003, p. 7 apud CUNHA, 
2005, p. 114). 
 

Só se pode entender o que é gerenciável na cultura à luz do que não é passível de ser 

gerido. A liberdade, a autonomia e a independência dos processos culturais não são 

gerenciáveis. Nesse sentido, administrar não pode significar intervenção na liberdade de 

expressão individual ou de grupos artísticos. Gerenciar e planejar a cultura significa sintonizar 

idéias, realidade e recursos para tornar mais eficiente e eficaz a ação cultural (MARTINELL, 

2003, p. 7 apud CUNHA, 2005, p. 113). 

A difusão de saberes de gestão no meio cultural coloca em jogo a essência da criação, 

as características dos produtos, a identidade e natureza da organização. É isto que torna esta 

difusão problemática e suscita, às vezes, tantas resistências por parte dos artistas 

(BEHAZONI, 1995, p. 20). 

Faz-se necessário, portanto, adequação e utilização de metodologias próprias para que 

possa haver sustentabilidade e viabilidade econômica da área cultural e não submetê-la, como 

manifestação artística, às regras e lógicas mercadológicas na visão de apenas suprir demandas 

e necessidades do consumo de bens culturais (CUNHA, 2005, p. 113). 

A transposição acrítica e irrefletida de conceitos, técnicas e ferramentas dos modelos 

de gestão empresarial para organizações culturais pode comprometer a sociabilidade entre 

seus membros, levar à perda de identidade, mercantilização da cultura e deturpação da missão 

dos coletivos da cultura popular na sociedade. 
 

A produção empresarial da arte “popular” – qualquer que seja a orientação 
ideológica e política de seus responsáveis – retira-lhe duas dimensões sociais 
fundamentais. Alterando data, local de apresentação e a própria organização do 
grupo artístico, ela transforma em produto terminal, evento isolado ou coisa, aquilo 
que, em seu contexto de ocorrência, é o ponto culminante de um processo que parte 
de um grupo e a ele retorna, sendo indissociável da vida desse grupo. Os gestos, 
movimentos e palavras, em que pese todo o aperfeiçoamento técnico possível, 
tendem a perder seu significado primordial. Eles deixam de ser signos de uma 
determinada cultura para se tornarem “representações” que “outros” fazem dela 
(ARANTES, 2007, p. 19).  

 

A despeito das intenções mobilizadas por indivíduos, a cultura popular tende a ser 

transmutada em arte e posteriormente transformada em cultura de massa pelas elites e através 

de empresas. Propósitos de resistência manifestados na cultura popular e veiculados em forma 
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de arte são reciclados de maneira contraditória: o que era popular é devolvido ao popular em 

forma de mercadoria de consumo fácil (FARIA, CARVALHO; SANTOS, 2001, p. 12).  

Porém, se de um lado, forças hegemônicas alteram estrategicamente os conteúdos da 

cultura popular de acordo com mudanças de condições sociais e culturais (FARIA, 

CARVALHO; SANTOS, 2001, p. 12), por outro lado, as culturas populares vêm se 

reconstituindo no dia a dia, sobrevivendo às culturas massivas, inclusive identificando 

brechas que podem ser utilizadas em benefício próprio e se apropriado de uma economia que 

a agride (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 142). 

As organizações do campo da cultura respondem ao novo cenário sócio-econômico e 

político das sociedades ora com perplexidade, ora com criatividade e inovação, ora com ação 

obstinada na defesa da tradição (NOVATO, 2009, p. 1).  

Apesar de não ter encontrado na literatura especializada estudos sobre a difusão do 

management para os coletivos da cultura popular, as evidências coletadas em campo no 

estado de Pernambuco sinalizam resistência à adoção do modelo e práticas empresariais. Se, 

no entanto, essa resistência não pode ser mera recusa e rejeição, tendo em vista a própria 

sobrevivência e sustentabilidade dos coletivos, ela pode ser realizada por meio da apropriação 

desse conhecimento a partir das tradições culturais e aspirações políticas dos sujeitos da 

cultura popular. 

Enquanto alguns autores (MARTELL, 2003; CUNHA, 2005; RUBIM, BARBALHO; 

COSTA, 2009) estão dedicados a delinear o perfil profissional do gestor cultural e definir 

suas necessidades formativas e áreas de atuação, minha preocupação é fornecer informações e 

incentivar os próprios brincantes da cultura popular a continuarem gerindo seus brinquedos 

sem necessariamente terem que contratar um profissional de fora e repassar-lhe de 15 a 30% 

de todo recurso que captarem.    

Já tendo denunciado a engrenagem da indústria do management e do discurso de 

profissionalização do campo de gestão cultural que produzem os aptos (gurus, consultores, 

gestores profissionais e produtores culturais com formação acadêmica) e os inaptos (os 

brincantes da cultura popular) sob os auspícios do mercado, pretendo agora anunciar as 

possibilidades de resistência por meio da apropriação do management pelos sujeitos da 

cultura popular.  
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3.4 Possibilidades de resistência através da apropriação do 
management pelos sujeitos da cultura popular  
 

A possibilidade é o movimento do mundo. Os momentos dessa possibilidade são a 
carência (manifestação de algo que falta), a tendência (processo e sentido) e a 
latência (o que está na frente desse processo). A carência é o domínio do Não, a 
tendência é o domínio do Ainda-Não e a latência é domínio do Nada e do Tudo, 
dado que esta latência tanto pode redundar em frustração como em esperança 
(SANTOS, 2006, p. 796).   

 

Inspirada nos preceitos de uma “nova ciência da organização”, multidimensional, 

orientada à emancipação do ser humano, centrada nas condições exigidas para uma resistente 

existência física, humana e social que delimite a um enclave específico a influência do 

mercado sobre a vida humana associada, como propôs Ramos (1981, p. 200); e instigada pela 

provocação feita por Misoczky (2004, p. 92) de realizar uma espécie de viagem conceitual em 

que não preexiste um mapa e se pode deixar o discurso usual para trás para compreender 

alternativas que se constituem no cotidiano de pessoas, grupos e organizações, mesmo sem 

estar certo aonde se vai chegar; exploro nesta seção possibilidades de resistir ao management 

através de sua apropriação.  

Na área da administração, não há um referencial consolidado sobre resistência ao 

management. O conceito de resistência encontra-se, freqüentemente, associado à mudança 

organizacional, sendo analisado, nomeadamente, pelo viés comportamental, tratando a 

resistência como um fenômeno emocional, um mecanismo de defesa dos indivíduos. O medo 

do desconhecido, o receio de perder direitos, privilégios, status, liberdade, responsabilidade 

ou autoridade, o temor de não possuir competência e vigor suficiente para os novos 

aprendizados que a mudança implica, a ameaça de demissão, são fatores, comumente, citados 

por vários autores. Além destes fatores de cunho emocional e individual, existem outras 

fontes de resistência, tais como a falta de legitimidade dos propósitos da mudança, a 

divergência de interesses e conflitos de poder e a cultura organizacional de modo geral. 

Isoladamente ou associados, tais fatores geram insegurança e ansiedade nos indivíduos, 

levando-os a resistirem a mudanças (DENT; GOLDBERG, 1999; SILVA; VERGARA, 

2003).  

Um dos tópicos mais estudados no campo organizacional a partir do final dos anos 

1940, a resistência à mudança é apontada como uma barreira a processos de inovação e 

transformação organizacional bem sucedidos (HERNANDEZ; CALDAS, 2001, p. 31). A 
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relutância dos indivíduos é mal vista e está associada à capacidade pessoal limitada 

(CHREIM, 2006, p. 1277). 

Grande parte da literatura sobre gestão da mudança organizacional, tanto a acadêmica 

quanto a gerencial, aborda o tema da resistência, quase exclusivamente sob a ótica do 

planejamento, procurado fornecer respostas sobre como fazer com que a organização supere 

as resistências humanas e obtenha sucesso na estratégia de mudança intencional. Nesse 

intuito, inúmeras “receitas” são propostas por acadêmicos e consultores (DENT; 

GOLDBERG, 1999; HERNANDEZ; CALDAS, 2001; SILVA; VERGARA, 2003).  

Predomina, nos EO, uma visão negativa sobre a resistência compreendida como uma 

recusa à modernidade supostamente contida em cada mudança. Deste modo, o conceito de 

resistência é socialmente desvalorizado (SILVA; VERGARA, 2003, p. 12). Entretanto, nos 

últimos anos, alguns pesquisadores brasileiros têm se dedicado a estudar a resistência a partir 

de outra perspectiva ao valorizar processos de organização da resistência à lógica capitalista e 

de lutas e movimentos sociais que tendem a ser ignorados pelo discurso organizacional 

contemporâneo (MISOCZKY, FLORES; BÖHN, 2008; MISOCZKY, FLORES; SILVA, 

2008; CARRIERI et al., 2008; BISPO, CARVALHO; LIRA, 2009; SILVA, DOURADO; 

LIRA, 2010; DELLAGNELO; BÖHN, 2010). Nesse contexto, resistência pode ser entendida 

“como luta, contestação, reivindicação, mobilização, movimento de um grupo a favor de, 

contra algo ou alguém” (SILVA, DOURADO; LIRA, 2010, p. 3). O termo extrapola a noção 

opositiva e inclui “a defesa de saberes, posições e pontos de vista” (MIZOSCKY, FLORES; 

BOHN, 2008, p. 185).  

Existe uma multiplicidade de resistências que desafia, continuamente, os significados 

da ordem estabelecida e contribui para tornar visíveis mundos organizacionais negados pela 

lógica hegemônica de organização (MIZOSCKY, FLORES; BOHN, 2008, p. 182). 

Compactuando com a valorização da resistência ao management, parto do pressuposto 

de que opor-se totalmente aos imperativos do ambiente dificulta a própria sobrevivência das 

organizações, mas que, por outro lado, “nenhum sistema normativo é suficientemente 

estruturado para eliminar toda e qualquer possibilidade de escolha consciente, negociação, 

manipulação e interpretação das regras” (LEONEL, 2008, p. 209). Sendo assim, entendo que 

resistir não significa, necessariamente, uma recusa radical, mas implica em manipulação, 

adequação, adaptação por parte dos sujeitos. Por isso, emprego, neste estudo, o termo 

resistência em nível individual e no sentido dos sujeitos da cultura popular manipular as 
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práticas de management apropriando-se delas e tornado-as convenientes para os coletivos dos 

quais fazem parte.  

Dada a ausência de referencial teórico específico, recorri a referenciais fora do 

mainstream para vislumbrar as possibilidades de resistência a partir da articulação de insights 

das noções de antropofagia, reconversão cultural e tradução entre saberes e práticas que se 

interseccionam e convergem para o construto da apropriação, trabalhados a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 5 - Bricolagem teórica para sustentação do argumento central da tese 
Fonte: A autora. 

 
 
3.4.1 Antropofagia 
 

A formação histórica do Brasil foi marcada pelo domínio político da metrópole 

portuguesa e pela miscigenação de raças e culturas, deixando como resquício certo fascínio 

pelo estrangeiro. No entanto, o povo brasileiro, com seu jeitinho peculiar, não assimila 

passivamente mudanças e novos significados provenientes do exterior. 

Durante a colonização, tanto a classe política brasileira filtrava as correntes 

ideológicas européias, descartando os seus significados inoportunos e utilizando aqueles que 

eram compatíveis com seus interesses particulares, quanto as classes populares 

reinterpretavam a cultura dominante (BOSI, 1992, p. 57). O que para uns estudiosos 

configura-se como aculturação formal para outros trata-se de ressignificação (Ibid., p. 337). 

As idéias que vinham de fora só raramente eram adotadas em bloco e sem qualquer 

modificação. A deglutição de idéias estrangeiras sempre aconteceu. O que mudou a partir do 

modernismo foi que com a antropofagia ecoou a consciência de que “cultura é síntese sempre 
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se refazendo, e será tanto mais vigorosa quanto mais diversificados forem os elementos que 

entrarem nessa síntese” (ROUANET, 1994, p. 38)  

Imbuída de criticidade e sentido político, a metáfora da antropofagia foi utilizada pelo 

movimento cultural encabeçado por Oswald de Andrade, surgido no fim da década de 1920, 

com o objetivo de devorar e digerir simbolicamente os padrões artísticos e culturais 

importados da Europa para produzir algo genuinamente nacional, rompendo com a relação 

modelo/cópia. 
A questão central para a vanguarda artística brasileira era resistir à colonização 
estética, ideológica e política imposta pelos padrões estrangeiros. A arte era o 
principal meio de resistência na época, tendo em vista que a proposta de colonização 
era reproduzida pelo sistema de educação no país, baseado na chamada escola nova 
(FARIAS, CARVALHO; SANTOS, 2001, p. 4). 
 
 

A antropofagia consistia basicamente no uso de diferentes formas de reprocessamento 

crítico da arte e cultura do estrangeiro, por meio do deboche inteligente, do primitivismo, da 

deformação e da irreverência, representando a negação de sua assimilação pura e simples 

(FARIAS, CARVALHO; SANTOS, 2001, p. 8). Essa abordagem estética, filosófica e política 

recebeu diferentes interpretações, mas a leitura que ficou mais conhecida foi aquela que 

associou a proposta à prática ingênua de “devorar”, típica na natureza indígena (Ibid., p. 4). 

Suas práticas e reflexões geraram uma epistemologia própria que, na época, não contou com o 

apoio e simpatia das instituições acadêmicas locais devido à sua subversividade explícita e ao 

preconceito da classe cientista em relação à classe artística (Ibid., p. 7). 

Os intelectuais do movimento antropofágico criticavam a reprodução exagerada de 

cultura estrangeira mas, comprometidos com a modernidade e o cosmopolitismo de sua 

época, em vez do autismo ou isolacionismo cultural e intelectual, propunham a apropriação 

sem pudores de idéias e conceitos estrangeiros, argumentando que deveríamos devorá-los 

após temperá-los com novos significados, tomados de nossos gostos e valores locais (WOOD 

JR; CALDAS, 1998, p. 7).    

A deglutição e digestão simbólica da cultura modelo propõem a reabilitação do 

primitivo no homem civilizado, dando ênfase ao selvagem devorador da cultura alheia que a 

transforma em própria, desestruturando oposições dicotômicas como colonizador/colonizado, 

civilizado/bárbaro, natureza/tecnologia. Nessa perspectiva, o canibal é um sujeito 

transformador, social e coletivo (ALMEIDA, 2005, p. 83). 
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A antropofagia, formulada enquanto conceito includente e crítico de toda diversidade, 

apresenta uma face produtiva e preconiza uma espécie de transubstanciação na qual aquele 

que é o devorador se altera no devorado (ALMEIDA, 2005, p. 85). 

Oswald de Andrade deixou o legado da antropofagia enquanto projeto a ser 

concretizado por aqueles que escolhem outra perspectiva para interpretar-se e posicionar-se 

como gente das Américas, herdeiros de muitas tradições em conflito e em conciliação 

(ALMEIDA, 2005, p. 85). 

Posteriormente, outro movimento cultural brasileiro, a Tropicália, também estimulou 

perspectivas crítico-criativas e reformulações. Para seus intelectuais, era possível pensar uma 

associação estreita entre a arte de vanguarda, cultura popular e indústria da cultura tendo em 

vista que a cultura popular não se resume a uma coleção de modismo ou imagens 

preestabelecidas, mas consiste em uma determinada “mecânica de aprender, interpretar e 

reformular a informação circulante” de tal maneira que o resultado não seja alienante ou 

alienado (BASUALDO, 2007, p. 13). 

No atual contexto globalizado, essa metáfora se reveste ainda mais de importância, 

tendo em vista a tendência à uniformização cultural. Apesar dessa tendência homogeneizante, 

reconhece-se que 
 
[...] toda sociedade, em maior ou menor medida, filtra e adiciona seu próprio 
“tempero” a idéias e tecnologias globalizantes, criando suas próprias versões. Por 
sua vez, organizações também refiltram e retemperam essas idéias, costumes e 
valores globalizados mas já nacionalizados, a sua própria maneira  (MOTTA; 
CALDAS, 1997, p. 18). 

 

Partindo desta constatação, Wood Jr e Caldas (1998) trouxeram a metáfora da 

antropofagia para área de Administração no momento em que o Brasil inseria-se na nova 

ordem econômica, marcada pela hipercompetitividade e pela hiperconectividade, sendo 

pressionado a adotar práticas gerenciais estrangeiras vistas como mais avançadas, como 

modelos de excelência. Os autores propuseram um método antropofágico para a adaptação 

criativa e apropriada de tecnologia gerencial importada por empresas em países emergentes.  

A prática da “antropofagia organizacional”, segundo Wood Jr e Caldas (1998, p. 15), 

consiste numa prática despreconceituosa e consciente de adoção apropriada de tecnologia 

administrativa estrangeira, adequada às especificidades locais de modo a trazer 

conhecimentos factíveis e úteis a países emergentes, preparando-os para a concorrência 

internacional.  
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Nesse tipo de prática, a organização não adota cegamente, nem tampouco nega 
indiscriminadamente, modelos vindos de fora. Ela relê e reinterpreta essa tecnologia, 
procurando entender seus pressupostos fundamentais. Ela a desconstrói com base 
nas suas próprias especificidades locais. E por fim ela a reconstrói criativamente, 
“devorando” a essência de seu valor e atendendo de forma apropriada aos seus 
propósitos singulares e à sua realidade local (WOOD JR; CALDAS, 1998, p. 15).   

 

Wood Jr e Caldas (1998) desenvolveram um modelo de adaptação criativa em cinco 

passos, como mostrado na seção 3.3. No entanto, a proposta dos autores limita-se a criticar 

origem geográfica do conhecimento gerencial e as dificuldades de aplicabilidade em outros 

contextos com diferentes traços culturais, tendo em vista sua “inadequação à realidade local 

ou às suas necessidades efetivas” (Ibid, p. 11). A crítica é feita porque tal transposição não 

funciona se não for adaptada às características locais, se não forem incluídos elementos 

autóctones para tornar esse conhecimento mais palatável. O foco da preocupação dos autores 

reside no fato de que os pressupostos que normalmente fundamentam tais práticas podem 

“não ser válidos nos países emergentes” (WOOD JR e CALDAS, 1998, p. 8) “ser pouco úteis 

ou até inaplicáveis no contexto brasileiro” (CALDAS e WOOD JR, 1999, p. 28), “gerar 

conseqüências que contrariem as expectativas dos adotantes” (WOOD JR e CALDAS, 1998, 

p. 13) e os resultados práticos são “de difícil previsibilidade”, podendo “ser danosos para a 

prática empresarial” (Ibid., p. 8). Desta forma, os autores não questionam os pressupostos 

éticos e morais do management, ao invés disso, visam o sucesso de sua aplicação. Além disso, 

eles não deixam claro o que consideram como conhecimento útil a países emergentes, 

tampouco explicitam quem dita o que é útil e inútil e com base em que critérios fazem essa 

distinção. 

Stephen (2001), partindo do método concebido por Wood Jr e Caldas (1998), 

desenvolveu um modelo mais elaborado, também em cinco passos, visando testar a 

portabilidade de práticas de um contexto cultural a outro. Apesar do modelo antropofágico de 

portabilidade cultural proposto pelo autor chamar atenção para certo grau de etnocentrismo e 

imperialismo envolvido na transferência de práticas do management e de advogar o respeito 

que as culturas “estrangeiras” merecem (Ibid., p. 31), mais uma vez, a preocupação reside na 

funcionalidade, uma vez que o foco do modelo recai em identificar se os problemas de 

portabilidade são devidos ao “pobre” ajuste cultural e/ou aos “pobres” procedimentos de 

implementação. 

Baseando-se na epistemologia particular do movimento antropofágico original, a 

análise feita por Faria, Carvalho e Santos (2001, p. 2) demonstra que as propostas que se 

opõem ao modelo norte-americano, incluindo a antropofagia organizacional, têm reproduzido, 
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mesmo que inconscientemente, uma faceta crucial da hegemonia norte-americana na área de 

management: a subordinação da cultura e da arte aos interesses funcionalistas e instituições de 

management. A antropofagia não deve ser vista como prática corriqueira que serve ao 

propósito de inserção internacional e que deve ser empregada por gerentes de empresas e 

dirigentes preocupados com a globalização (Ibid., p. 11).  

Por isso, Faria, Carvalho e Santos (2001, p. 3) defendem a necessidade de uma 

proposta menos “nacionalística” e “cientificista” para abordar as questões de conhecimento e 

cultura dentro e através de fronteiras nacionais e propõem a criação no Brasil de uma linha 

denominada de estudos tribais:  
 
focada não naquele que é ou deve ser devorado – i.e., o estrangeiro – mas nos rituais 
e nas teorias tribais que dão significado à prática da antropofagia [...] A mesma se 
compromete [...] a buscar a redução de desequilíbrios injustos relacionados ao 
management, a não subordinar irrefletidamente a cultura e a arte aos interesses das 
instituições de management, e a promover um relacionamento dialético local com a 
proposta de antropofagia organizacional.  
 

 
Diferentemente de Wood Jr e Caldas (1998) e de Stephen (2001), o presente trabalho 

não tem a intenção de elaborar um modelo constituído de uma seqüência de passos a ser 

utilizados pelos sujeitos da cultura popular com fins pragmáticos e não valorativos. Ao 

contrário, segue a linha de resistência cultural e crítica aos desequilíbrios causados pelo 

management esboçada por Farias, Carvalho e Santos (2001, p.7) e resgata da metáfora da 

antropofagia o alicerce para “a oposição à transformação da arte em recurso ideológico ou 

mercadológico, como usualmente o Estado e instituições empresariais o fazem”. Porém, ao 

invés de ser dirigido a pesquisadores e acadêmicos descontentes com a reprodução e 

injustiças do management, volta-se para os coletivos da cultura popular e os sujeitos que os 

compõem. 

Vislumbra-se a possibilidade dos membros de coletivos da cultura popular digerirem 

simbolicamente o management, temperando o modelo empresa e suas práticas gerenciais com 

valores resistentes à lógica de mercado, transformando-os em ingredientes para outro 

organizar centrado no indivíduo e pertinente à natureza de suas organizações, atribuindo-lhe 

autonomamente o sentido de utilidade. 

Essa relativização anunciada na atitude antropofágica encontra eco nos conceitos de 

hibridação e reconversão cultural que atualizam o dilema incluindo a intervenção nas relações 

atuais provocada pelos processos de globalização, como abordado a seguir. 
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3.4.2 Reconversão cultural  
 

Mesmo considerando a importância das invenções simultâneas de um mesmo objeto 

por povos de culturas diferentes situados nas diversas regiões do globo, não resta dúvida que 

grande parte dos padrões culturais de um dado sistema não foram criados por um processo 

autóctone, mas foram copiados de outros sistemas culturais, adaptados e modificados. Sem os 

empréstimos culturais, denominados de difusão cultural pela antropologia, não seria possível 

o grande desenvolvimento atual da humanidade (LARAIA, 2008, p.105).  

A cultura possui enorme capacidade de mesclar elementos oriundos das mais diversas 

origens culturais, criando, no dizer de Nestor Canclini (2003), culturas híbridas. O híbrido é 

uma característica antiga do desenvolvimento histórico, pode-se dizer que existem 

antecedentes desde que começaram os intercâmbios entre sociedades. A hibridação consiste 

em 

processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de 
forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas. Cabe 
esclarecer que as estruturas chamadas discretas foram resultado de hibridações, 
razão pela qual não podem ser consideradas fontes puras (CANCLINI, 2003, p. 
XIX). 

 

Canclini (2003) utiliza diversos termos para referir-se ao processo de hibridação: 

apropriação, coexistência, combinação, confluência, confrontação, convivência, cruzamento, 

deslocamento, fusão (música), interação, interconexão, intermediação, inter-relação, 

intersecção, mediação, mescla, miscigenação (raça), mistura, reconstrução, reconversão, 

reformulação, reelaboração, sincretismo (religião), transação. Para o autor a questão decisiva 

não está em:  
 
estabelecer qual desses conceitos abrange mais e é mais fecundo, mas, sim, como 
continuar a construir princípios teóricos e procedimentos metodológicos que nos 
ajudem a tornar este mundo mais traduzível, ou seja, convivível em meio a suas 
diferenças, e a aceitar o que cada um ganha e está perdendo ao hibridar-se 
(CANCLINI, 2003, p. XXXIX). 

 

A hibridização refere-se à maneira pela qual modos culturais ou partes deles se 

desvinculam de seus contextos de origem e se recombinam com outros modos ou fragmentos 

de outras origens, configurando novas práticas. Não é um mero fenômeno de superfície que 

consiste na mesclagem, por sua mútua exposição, de modos culturais distintos ou 

antagônicos: trata-se antes da constituição de novos sentidos num processo dinâmico e 

continuado (COELHO, 2004, p. 125). 
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O conceito de cultura híbrida refere-se às “misturas interculturais propriamente 

modernas, entre outras, aquelas geradas pelas integrações dos Estados nacionais, os 

populismos políticos e as indústrias culturais” (CANCLINI, 2003, p. XXX).  

Segundo Canclini (2003, p. 18), as estratégias de hibridação interessam tanto aos 

setores hegemônicos quanto aos populares que desejam se apropriar dos benefícios da 

modernidade. Os membros de cada grupo se apropriam de maneiras diversas dos repertórios 

heterogêneos de bens e mensagens disponíveis nos circuitos transnacionais. Na cultura, assim 

como na biologia, campo do qual a palavra é originária, a hibridação tem dois sentidos: (i) 

esterelidade (cujo exemplo infecundo mais conhecido, dentro do campo da biologia, é a mula) 

e (ii) fertilidade (a partir dos cruzamentos genéticos feitos por Mendel em 1870); o sentido 

que a hibridação se reveste na cultura depende da forma como esse processo é realizado por 

atores hegemônicos e populares (Ibid, p. XXI). 

Canclini (2003, p.XXVII) reconhece a existência de conflito, contradição, 

desigualdade, assimetria, expropriação e tensões das diferenças e afirmando que “hibridação 

não é sinônimo de fusão sem contradições”. Uma teoria não ingênua da hibridação é 

inseparável de uma consciência crítica de seus limites, do que não se deixa, ou não quer ou 

não pode ser hibridado, havendo sempre o que não chega a fundir-se, o que permanece 

incompatível e inconciliável.  

Um dos fenômenos através dos quais a hibridação se manifesta, e que constitui o mais 

recorrente nas culturas populares, é a reconversão cultural de saberes e costumes. Ela pode 

ocorrer de modo não planejado, como resultado de processos migratórios, turísticos ou de 

intercâmbio comunicacional ou econômico. Entretanto, freqüentemente, surge da criatividade 

individual e coletiva que deliberadamente intenciona reconverter um código cultural pré-

existente em novas condições de produção e mercado (CANCLINI, 2003, p. XXII).  

Reconversão é um termo advindo dos estudos de semiologia e semiótica dos anos 

1960. Desde meados da década de 1980, estudiosos têm recorrido a esse termo para referir-se 

a transformações provocadas pela globalização da economia, pelo declínio do ideal do 

desenvolvimento nacionalista e pela ascensão das teses do neoliberalismo (COELHO, 2004, 

p. 335).   

Na América Latina, a hibridização ocorreu através da reconversão do tradicional e do 

popular via condições do mercado capitalista. A reconversão cultural torna-se um nexus na 

tensão entre a hegemonia do econômico e a subjetividade dos produtores da cultura popular 

que interagem com as forças da modernidade e utilizam estratégias de reconversão econômica 
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e simbólica, fazendo com que aspectos da cultura massiva estejam, inegavelmente, presentes 

em manifestações do popular (CANCLINI, 2003). 

É por meio da reconversão econômica e simbólica que os migrantes camponeses, por 

exemplo, adaptam seus saberes para viver na cidade e seus artesanatos para interessar a 

consumidores urbanos ou que os trabalhadores reformulam seu processo de trabalho frente às 

novas tecnologias produtivas sem abandonar suas crenças antigas, o que acontece da mesma 

forma, com o trabalho industrial, a arte, os meios de comunicação e a literatura hegemônicos 

(CANCLINI, 2003, p. 18). 

A dinâmica cultural é um processo de contínuas reconversões culturais e recíprocas 

influências entre as culturas, o que não acarreta propriamente a eliminação de um modo 

cultural por outro, mas a geração, pelo contato entre todos eles, de novas formas híbridas que, 

tendo traços da cultura dominante e da cultura de resistência, não são mais nem uma, nem 

outra (COELHO, 2004, p. 337). 

Pelo exposto, vislumbra-se que o management, oriundo sobretudo dos Estados Unidos, 

pode ser hibridado a partir da mescla de alguns de seus elementos com elementos de práticas 

organizativas populares para servir aos interesses de coletivos da cultura popular. A noção de 

reconversão cultural configuram-se, portanto, como referência para a construção de modos de 

organizar que, apesar de híbridos, resistem à empresarização da cultura.  

Essa reconversão requer dos sujeitos da cultura popular uma tradução entre os saberes 

e práticas do management e os saberes e práticas populares, como será tratado adiante.  

 

3.4.3 Tradução entre saberes e práticas 
 

 Etimologicamente derivado do latim, o termo tradução significa 'ato de conduzir 

além, de transferir' significado de um (con)texto a outro. Pode ser feito de diferentes formas: a 

tradução literal tem a intenção de ser fiel ao que diz o texto na língua original, seguindo “ao 

pé da letra”; a tradução livre não se atém estritamente às palavras do texto original, busca o 

sentido do texto de modo geral; e existe a versão que é uma interpretação, uma variante do 

texto original voltada à cultura para a qual ele foi transposto. Tradução pressupõe perdas e 

ganhos textuais e de significados culturais.  

A noção de tradução, originalmente, restringia-se a relações entre textos no âmbito de 

processos de transferência de um sentido pré-constituído de uma língua para outra onde o 

tradutor era apenas um simples intérprete sem autonomia. No início dos anos 1980, os estudos 
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da tradução foram deslocados do eixo da linguística para o eixo dos estudos culturais e 

também da sociologia, da antropologia e das ciências políticas, isto é, para o âmbito das 

humanidades e das ciências sociais em geral (RIBEIRO, 2005). 

Sobre o campo de estudo específico da administração, vale ressaltar que a noção de 

tradução tem sido empregada pelo viés lingüístico de modificação de textos, discursos, etc., 

assim como pelo viés político de persuasão para dar suporte a uma idéia. Além disso, essa 

noção de tradução tem sido utilizada predominantemente no estudo de empresas, e em menor 

escala, no estudo de organizações públicas. 

Neste campo, a noção de tradução foi introduzida pela escola institucionalista 

escandinava na teorização sobre mudança organizacional tomando por base o referencial de 

Callon e Latour (1981). Em substituição ao conceito de difusão de idéias que sugere um 

processo físico, a noção de tradução implica movimento e reconhece o papel ativo de 

emissores e receptores na materialização de idéias que “viajam” de um contexto a outro se 

modificando na prática, dentro do novo contexto diferente (CZARNIAWSKA; SEVON, 

1996, p. 6).  

Nessa perspectiva, o significado de tradução ultrapassa a interpretação lingüística e, ao 

invés de recepção, aceitação, rejeição ou resistência, significa deslocamento, invenção, 

mediação e criação de nova ligação que não existia antes, capaz de modificar, em parte, tanto 

quem traduz quanto o que é traduzido (CZARNIAWSKA; JOERGES, 1996, p. 23). Como 

conseqüência, o conteúdo de uma idéia flutua ao viajar através de fronteiras e o significado 

original é transformado no novo local. 

Ao invés de ser difundido e transferido mecanicamente, o conhecimento é traduzido. 

Nesse processo de tradução, a viagem e materialização de idéias organizacionais resultam de 

intenções e constante mobilização de acadêmicos, consultores, gurus, editores de revistas, 

etc., e de seus artefatos para tornar legítimas as idéias do management.  

De acordo com Frenkel (2005, p. 277), ainda está para ser estudado o significado 

político do processo de tradução e seu papel na formação do mundo social para a qual o 

discurso é importado. Nos estudos das “viagens” de idéias ou discursos do management em 

geral, negligencia-se como ele transforma não apenas a forma discursiva ou conteúdo de 

identidade, mas também experiência existencial ou emocional. Por isso, Sturdy et al. (2006, p. 

843) afirmam, corroborando com essa perspectiva, que as noções convencionais de aquisição, 

tradução e aplicação de ferramentas de gestão são pouco significativas.  
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Tendo como objeto de estudo o organizar de coletivos da cultura popular, propõe-se, 

na presente pesquisa, o emprego da tradução tal como concebida pelo sociólogo português 

Boaventura Santos para estudar a interação entre saberes e práticas gerencias ditas científicas 

e saberes e práticas organizativas populares. Tal abordagem não foi encontrada na literatura 

internacional do management e em nível nacional foram encontrados apenas alguns trabalhos, 

relacionados à agricultura ou à universidade. 

Reconhecendo a diversidade epistemológica, a pluralidade de formas de 

conhecimentos e a incompletude e limitações internas e externas de todos os saberes, Santos 

(2006, p. 790) concebe o trabalho de tradução enquanto abertura de possibilidades para o 

diálogo e confronto entre os diferentes saberes e práticas. 

Santos (2008, p. 139) afirma que a ciência moderna ocidental não é a única explicação 

possível da realidade e que há uma pluralidade de explicações e concepções. Todavia, a 

ciência moderna causou um epistemicídio quando: 
 
assumiu uma preponderância total, reclamando para si o monopólio do 
conhecimento válido e rigoroso, o que ocorreu com a consagração da epistemologia 
positivista e a descredibilização de todas as epistemologias alternativas. Convertida 
em conhecimento uno e universal, [...], ao mesmo tempo que se constituiu em 
vibrante e inesgotável fonte de progresso tecnológico e desenvolvimento capitalista, 
arrasou, marginalizou ou descredibilizou todos os conhecimentos não-científicos 
que lhe eram alternativos (SANTOS, 2008, p. 155). 

 

Contudo, na visão de Santos (2008, p. 140), a razão por que hoje se privilegia essa 

forma de conhecimento assente na previsão e no controle dos fenômenos funda-se em um 

juízo de valor feito por considerações culturais, políticas e éticas.  

Santos (2008, p. 138) defende a reabilitação do senso comum, justificando-a no fato de 

nenhuma forma de conhecimento ser, em si mesma, racional e do conhecimento comum 

possuir uma dimensão utópica e libertadora que pode ser ampliada através do diálogo com o 

conhecimento científico, abrindo as possibilidades para que insurja um conhecimento 

prudente para uma vida decente.   

O confronto e o diálogo entre os saberes científicos e populares é um confronto e um 

diálogo entre diferentes processos através dos quais práticas diferentemente ignorantes se 

transformam em práticas diferentemente sábias. Para que seja possível um diálogo 

intercultural sem alienação ou dominação, é fundamental reconhecer os saberes e as 

ignorâncias, próprios e do outro, numa aprendizagem mútua (SANTOS, 2006, p. 790). 

A tradução caracteriza-se como um trabalho transgressivo que combina as dimensões 

dialógica, política, subjetiva e emocional. “É simultaneamente, um trabalho intelectual e um 
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trabalho político. E é também um trabalho emocional porque pressupõe o inconformismo 

perante a carência decorrente do caráter incompleto ou deficiente de um dado conhecimento 

ou de uma dada prática” (SANTOS, 2008, p. 129).  

Como todas as práticas sociais envolvem conhecimentos, elas são também práticas de 

saber. Assim, o trabalho da tradução deve incidir tanto sobre os saberes como sobre as 

práticas e os seus agentes. Estes dois tipos de trabalho de tradução distinguem-se, no fundo, 

pela perspectiva que os informa (SANTOS, 2006, p. 805; SANTOS, 2008, p. 124). 

A tradução entre saberes consiste no trabalho de interpretação entre duas ou mais 

culturas com vista a identificar tanto as preocupações isomórficas entre elas quanto as 

diferentes respostas fornecidas para essas preocupações, sem atribuir a nenhum conjunto de 

experiências o estatuto de totalidade exclusiva ou de parte homogênea. As experiências do 

mundo são vistas em momentos diferentes de trabalho de tradução como totalidades ou partes 

e como realidades que não se esgotam nessas realidades ou partes (SANTOS, 2006, p. 802; 

SANTOS, 2008, p. 126). 

A tradução entre práticas sociais e seus agentes visa criar inteligibilidade mútua 

entre formas de organização e entre objetivos de ação. Incide sobre os saberes enquanto 

saberes aplicados e transformados em práticas e materialidades. A especificidade deste tipo de 

tradução se torna mais evidente nas situações em que os saberes que informam diferentes 

práticas são menos distintos do que as práticas em si mesmas (SANTOS, 2006, p. 802). 

As condições e procedimentos da tradução podem ser elucidados a partir das respostas 

às seguintes questões: O que traduzir? Entre quê? Quando traduzir? Quem traduz? Como 

traduzir? Traduzir para que? explicitadas no quadro adiante. 

 
Pergunta Resposta 

O que traduzir? O conceito fulcral é o conceito de zona de contacto definido como campo social onde 
diferentes mundos-da-vida normativos, práticas e conhecimentos se encontram, chocam e 
interagem. As zonas de contato devem ser construídas a partir da contraposição entre a 
zona epistemológica (onde se confrontaram a ciência moderna e os saberes leigos e 
tradicionais) e a zona colonial (onde se defrontam o colonizador e o colonizado). Parte-se 
do princípio que cabe a cada saber ou prática decidir o que é posto em contato com 
quem. As zonas de contato são, portanto, sempre seletivas porque os saberes e as práticas 
excedem o que de uns e outras é posto em contato. 

Entre quê traduzir? A seleção dos saberes e práticas sempre resulta de uma convergência ou conjugação de 
experiências de carência, de inconformismo, e da motivação para sua superação, podendo 
surgir como reação a uma zona de contato colonial e imperial. 

Quando traduzir? A reposta a tal questão tem de ser resultado de uma conjugação de tempos, ritmos e 
oportunidades, considerando as diferentes temporalidades que intervém nas zonas de 
contato multiculturais. 

Quem traduz? O trabalho de tradução deve ser sempre realizado entre representantes de grupos sociais 
que usam e exercem os saberes e práticas postos a traduzir. Só existem saberes e práticas 
a serem traduzidas se são efetivamente usadas por grupos sociais. Os tradutores precisam 
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estar enraizados nas práticas e saberes que representam, que desejam compartilhar, 
inclusive para conhecer seus limites e motivar-se a buscar completude em outros saberes 
e práticas. A tradução pode ser realizada, de acordo com o autor, entre dirigentes, 
ativistas ou intelectuais orgânicos desses grupos, comunidades, movimentos ou 
organizações, ou ainda por artistas ou intelectuais que se solidarizam com os 
movimentos. E não basta ser um simpatizante que observa superficialmente, é preciso 
estar engajado nas práticas de alguma maneira. Portanto, os principais tradutores são os 
próprios protagonistas das ações. O tradutor é alguém que reconhece os limites de seus 
próprios conhecimentos ou práticas e abre-se para aprender e surpreender-se com o 
conhecimento e a prática do outro. 

Como traduzir? Trata-se de um trabalho argumentativo sobre os lugares comuns que cada saber e prática 
põe na zona de contato. Em suma, o trabalho da tradução consiste em identificar o que 
une e o que separa os diferentes movimentos e as diferentes práticas, de maneira a 
determinar o que se pode aprender com a alteridade e estes pontos representam a 
possibilidade da articulação ou agregação entre eles a partir de baixo e não a partir da 
imposição por uma grande teoria ou por um ator social privilegiado. 

Para que traduzir? A reposta à última pergunta compreende todas as demais e ao designar como objetivo da 
tradução entre saberes a criação de justiça cognitiva a partir da imaginação 
epistemológica e da tradução entre práticas e agentes a criação das condições para uma 
justiça social global a partir da imaginação democrática. O trabalho de tradução cria as 
condições para emancipações sociais concretas de grupos sociais concretos. 

Quadro 7 - Condições e procedimentos da tradução 
Fonte: Santos (2006, p. 806; 2008, p. 129). 

 

A tradução apresenta-se como um trabalho de imaginação, um substituto de uma teoria 

geral e um procedimento sociológico que permite criar inteligibilidade recíproca entre as 

experiências do mundo, tanto as disponíveis e quanto as possíveis (SANTOS, 2006, p. 123). 

A abertura a uma pluralidade de modos de conhecimento e a novas formas de 

relacionamentos entre estes e a ciência têm sido conduzidas, com resultados profícuos, 

especialmente nas áreas mais periféricas do sistema capitalista moderno onde a crença na 

ciência moderna é mais tênue por ser mais visível a vinculação da ciência moderna aos 

desígnios da dominação colonial e imperial, e onde outros conhecimentos não científicos e 

não-ocidentais prevalecem nas práticas cotidianas e seus titulares têm mais necessidade de 

fundar resistência (SANTOS, 2008, p. 152). 

Assim sendo, o trabalho de tradução entre o management e as práticas organizativas 

tradicionais da cultura popular pode identificar zonas de contato e vislumbrar possibilidades e 

limites da articulação e agregação entre eles, tomando como referência a realidade histórica, 

política e social em que os coletivos da cultura popular estão inseridos. Esse trabalho de 

tradução permite aprender com ambas as formas de conhecimento sem as considerar, a priori, 

superiores ou inferiores.  

Concebida de tal maneira, a tradução abre possibilidades de construção de modos de 

organizar alternativos e credíveis ao modelo de gestão empresarial existente; modos de 
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organizar apropriados aos interesses dos sujeitos da cultura popular e à realidade dos coletivos 

do qual fazem parte. 

 
3.4.4 Apropriação 
 
 

 [Do lat. appropriare.] 
V. t. d.e i.  
 1.  Tomar como propriedade, como seu; arrogar-se a posse de: 2    
 2.  Tomar como próprio ou adequado, conveniente; adequar, adaptar, acomodar:  
V. t. d.  
 3.  Tornar próprio, seu; apossar-se de.  
 4.  Tornar próprio (um substantivo comum).  
V. p.  
 5.  Tomar para si: apossar-se, apoderar-se: 2    
 6.  Adaptar-se, ajustar-se.   

 

Pela definição de dicionário acima (FERREIRA, 2001), pode-se afirmar que 

apropriação expressa o processo de tomar posse de algo com que se teve contato, tornando-o 

ajustado às necessidades de quem dele se apropria, embora originariamente não lhe pertença. 

A noção de apropriação, tal como proposta por Certeau (1994, p. 39), refere-se à 

maneira pelo qual os meios populares fazem uso de mensagens culturais difundidas e 

impostas pela ordem dominante. Diz respeito à astúcia, criatividade, estratégias e táticas de 

consumo de objetos, espaços, leis, costumes e comportamentos que circulam pela sociedade. 

Neste sentido, os usuários de camadas não-dominantes manipulam as mensagens culturais, 

tornando-as mais próximas de seus interesses e necessidades e subvertem pela maneira de 

usá-las para fins estranhos ao sistema do qual não podem fugir, o que resulta em uma 

politização das práticas cotidianas. 

Certeau (1994, p. 37) trata de “maneiras de fazer” uso das mensagens culturais da 

modernidade e transformá-las pelo uso que delas se faz. Estas práticas estão ligadas a um 

processo de produção secundária, na ocasião e no modo de usar os produtos, conferem-lhes 

sentidos próprios, segundo seus interesses próprios e suas próprias regras; dessa maneira, 

ultrapassam tanto o produto quanto seus produtores. 

Esse “fazer” está associado à arte criativa de combinar, ao uso criativo e oportunista 

do “tempo” e do “espaço” denominado por ele de “bricolagem”. A bricolagem compõe a base 

das estratégias e táticas cotidianas e se situa em espaços de transgressão que permanecem 

inseridos em uma ordem estabelecida. É dentro desses espaços controlados pelo “forte” que o 

“fraco” pode tirar partido de forças que lhe são estranhas (CERTEAU, 1994, p. 46). 
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Por meio de tal engenhosidade, os indivíduos se apropriam de saberes; se apoderam de 

espaços organizados pelas técnicas de produção sociocultural; recusam a uniformidade que o 

poder administrativo gostaria de impor em nome de um saber superior e do interesse comum; 

mudam de direção a força de imposição do totalmente feito e organizado; defendem a 

autonomia de algo próprio: enfim, resistem à imposição de um modelo, sistema, ordem 

(CERTEAU, 1994, p. 41).  

Chartier (1995, p. 184) concebe a apropriação como instrumento de conhecimento. Tal 

noção enfatiza a pluralidade de leituras (de textos e imagens), interpretações e usos de 

conjuntos culturais e presta atenção às condições e aos processos que muito concretamente 

são portadores das operações de produção de sentido. Objetos ou normas que circulam na 

sociedade são recebidos, compreendidos, manipulados e utilizados de diversas maneiras. 

Bens simbólicos e práticas culturais são objetos de lutas sociais onde estão em jogo 

sua classificação, hierarquização e sua consagração ou desqualificação. Apesar da vontade de 

inculcação de modelos culturais e da força com a qual tais modelos impõem sentido, isso 

nunca anula o espaço próprio da sua recepção, do seu uso e da sua interpretação que pode ser 

resistente, matreira ou rebelde (CHARTIER, 1995, p. 186).  
 
Existe um espaço entre a norma e o vivido, entre a injunção e a prática, entre o 
sentido visado e o sentido produzido, um espaço onde podem insinuar-se 
reformulações e deturpações. Nem a cultura de massa do nosso tempo, nem a cultura 
imposta pelos antigos poderes foram capazes de reduzir as identidades singulares ou 
as práticas enraizadas que lhes resistem. O que mudou, evidentemente, foi a maneira 
pela qual essas identidades puderam se enunciar e se afirmar, fazendo uso inclusive 
dos próprios meios destinados a aniquilá-las (CHARTIER, 1995, p. 182). 
 
 

Tal noção de apropriação permite compreender a cultura popular situada no espaço de 

enfrentamentos entre, de um lado, os mecanismos da dominação simbólica e, de outro lado, as 

lógicas específicas em funcionamento nos usos e nos modos de apropriação do que é imposto 

(CHARTIER, 1995, p. 184). 

No campo de estudo da administração, em nível internacional, encontrei poucos 

estudos relacionados à apropriação e nem sempre condizentes com a noção acima 

apresentada. Os autores empregam o termo apropriação como indicativo de aceitação, por 

parte dos membros de uma organização, de mudanças introduzidas pela gerência (CHENEY; 

TOMPKINS, 1987; CHREIM, 2006).  

Em pesquisa sobre mudança organizacional em um hospital, Chreim (2006) 

identificou dois tipos de apropriação: apropriação voluntária e apropriação relutante. A 

voluntária pode ser entendida como aquela facilitada pela percepção positiva dos membros de 
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que a mudança vai trazer melhoria e benefícios, considerada pela autora como entusiástica ou 

prática. Quando a adoção de requerimentos ocorre antes deles serem formalmente 

introduzidos, é denominada pela autora de apropriação precoce. Já a apropriação relutante é 

caracterizada por uma postura passiva e uma concordância resignada com a mudança, 

havendo duas categorias: apropriação tardia e parcial. Quando há inicialmente ceticismo e 

resistência e posteriormente aceitação e adoção, a apropriação é chamada de tardia; a parcial 

está relacionada à revisão e edição do conteúdo da mudança e posterior aceitação por pressão 

da gerência (Ibid., p. 1272). 

Embora também empreguem o termo apropriação para denotar a aceitação de 

discursos e identidades nas organizações, Cheney e Tompkins (1987, p. 5), no entanto, 

reconhecem que apropriação vai além de mera aquiescência e envolve tanto algo adquirido e 

quanto algo investido pelos membros da organização, aproximando-se, de algum modo, da 

noção de apropriação adotada por mim nesta tese.  

Na mesma linha de raciocínio seguida por mim nesta tese, há no Brasil, alguns estudos 

sobre apropriação relacionada a maneiras de fazer estratégias subversivas por sujeitos da 

classe popular. Carrieri et al. (2008) mostram em seu estudo as margens de manobra 

utilizadas pelos feirantes da Feira Hippie de Belo Horizonte-MG para subverter e reconstruir 

certas normas reguladoras da Prefeitura visando a manutenção de seus negócios. Em trabalho 

semelhante, Silva (2007) constatou que os comerciantes de hortifrutícolas no Mercado da Vila 

Rubim em Vitória-ES usam o tempo e o espaço a seu favor pervertendo constrangimentos e 

ingerências oriundas de pressões concorrenciais e das normas e regras de instituições 

públicas. 

Além da apropriação de normas e regras, encontrou-se também na literatura de 

administração pesquisas sobre a apropriação de conhecimento. Ramos (2008) estudou como 

os agricultores de Passo Fundo-MG geram um “saber apropriado” a partir da aproximação 

entre o senso comum e o conhecimento científico em seu cotidiano. O termo apropriado é 

empregado por Ramos (2008, p. 30) no sentido de tomar posse do conhecimento científico e 

adequá-lo aos interesses dos agricultores e seus modos de viver na sociedade. É “apropriado 

no sentido de tratar de um saber refinado que se tornou adequado às escolhas, objetivos e 

projeto de sociedade que ancora a vida desses agricultores em sua trajetória de luta cotidiana, 

individual, familiar e coletiva (Ibid., p. 169). 

O processo de apropriação do conhecimento envolve possibilidades múltiplas: 

afirmação, negação, adoção total ou parcial, ruptura, adaptação, criação e recriação. No limite 
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da impossibilidade de descartar saberes e exigências externas, os agricultores pesquisados por 

Ramos (2008, p. 168) “vão produzindo acomodações que compõem um significado de 

apropriação desses limites no corpo do saber que assim sendo torna-se cada vez mais 

apropriado. Há baixo nível de ingenuidade e alto nível de posição crítica. Não se con-formam, 

vão se formando”. 

Nessa dinâmica (figura 6), não há um professor específico, nem lugar determinado ou 

situação pontual. A metodologia da produção de saber apropriado funda-se na troca de 

experiências entre agricultores, na observação e na experimentação, sendo o aprendizado 

permanente. Pessoas, situações e formas de organização são referencias importantes nesse 

processo (Ibid., p. 115). 

 
 

 
Figura 6 – Dinâmica de produção de saber apropriado 

Fonte: Ramos (2008, p. 168). 
 

 A apropriação do conhecimento científico não tem a intenção de ser refratária a 

mudanças, mas sim de preservar o meio ambiente, relações sociais justas e solidárias. Razão e 

emoção (orgulho, amor e satisfação) são forças que iluminam a produção do saber apropriado 

(RAMOS, 2008, p. 172). 

 Todo o conhecimento, qualquer que seja sua natureza ou origem, é, de um ou de outro 

modo, apropriado pelo grupo a que ele é destinado. Há um movimento de vai-e-vem reflexivo 

entre a sociedade e os conhecimentos que se tem dela (CHANLAT, 2000, p. 27). 

Seguindo tais constatações e raciocínio, pode-se afirmar que, embora os coletivos de 

cultura popular estejam sendo pressionados pelo sistema capitalista a adotar a empresa como 

modelo de organização, é possível que os sujeitos não reproduzam práticas empresariais de 

forma acrítica, mas as ressignifiquem para atender aos seus anseios que são diferentes dos 

interesses dos atores dominantes que produzem o management.  
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O processo de apropriação remete à possibilidade de subversão do management pela 

maneira astuciosa de manipulá-lo e metamorfoseá-lo segundo os interesses próprios dos 

sujeitos da cultura popular. Assim, a apropriação configura-se como o contraponto às 

operações que visam disciplinar e regular o mundo como empresa. 

Diante do exposto, defende-se o argumento de que um comportamento crítico em 

relação ao conhecimento produzido sob condições sociais capitalistas e orientado para 

emancipação abre possibilidades para pensar sobre outros modos de organizar que ponham 

em xeque a ciência administrativa positivista como único conhecimento válido, o mercado 

como forma estabelecida de vida coletiva e a empresa como forma estabelecida de 

organização. 
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4 Os coletivos da cultura popular 
 

 

A fim de contextualizar as análises dos dados faz-se necessário uma breve digressão 

sobre os conceitos de cultura e cultura popular antes de caracterizar os coletivos e buscar 

entender como eles se organizam. 

 

4.1 A noção de cultura popular empregada nesta tese 
 

As discussões conceituais sobre cultura são polêmicas e quiçá intermináveis e 

insolúveis dada a própria noção de incompletude cultural. A cultura entendida como os 

códigos e as convenções simbólicas, ou seja, enquanto significação está em todas as ações 

humanas nas sociedades (ARANTES, 2007, p. 34). 

A palavra cultura é de origem latina, vem do verbo latino colere que quer dizer 

cultivar. Seu significado original está ligado a atividades agrícolas. Pensadores romanos 

antigos ampliaram esse significado usando a palavra cultura para se referir ao refinamento, 

sofisticação pessoal, educação elaborada de uma pessoa (SANTOS, 1996, p. 24).  

No final do século XVIII, o termo germânico Kultur era utilizado para simbolizar 

todos os aspectos espirituais de uma comunidade, enquanto a palavra francesa Civilization 

referia-se principalmente às realizações materiais de um povo. Edward Tylor (1832-1917) 

sintetizou ambos os termos no vocábulo inglês Culture tomando-o em seu amplo sentido 

etnográfico. Definiu cultura como um complexo que envolve conhecimentos, crenças, artes, 

moral, leis, costumes, qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como 

membro de uma sociedade. Em uma só palavra, esta definição de cultura abrangeu todas as 

possibilidades de realização humana, marcando fortemente o caráter de aprendizado da 

cultura em oposição à idéia de aquisição inata, transmitida por mecanismo biológico 

(LARAIA, 2008, p. 25). 

Mais de um século transcorrido desde tal definição, era de se esperar que existisse hoje 

razoável acordo entre antropólogos a respeito do conceito. No entanto, as centenas de 

definições formuladas serviram mais para estabelecer uma confusão do que ampliar os limites 

do conceito (LARAIA, 2008, p. 27).  
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As preocupações com cultura se voltaram tanto para a compreensão das sociedades 
modernas e industriais quanto das que iam desaparecendo ou perdendo suas 
características originais em virtude daqueles contatos. Contudo, toda essa 
preocupação não produziu uma definição clara e aceita por todos do que seja cultura. 
Por cultura se "entende muita coisa" (SANTOS, 2006, p. 21). 

 

Santos (2006, p. 22) propõe que ao invés de nos confundirmos com tanta variação de 

significado, importa pensar sobre os motivos de tamanha variação e localizar as idéias e temas 

principais sobre os quais se sustentam. Para o autor (Ibid, p. 23), as várias maneiras de 

entender o que é cultura derivam de um conjunto comum de preocupações que podemos 

localizar em duas concepções básicas: a primeira concepção de cultura remete a todos os 

aspectos de uma realidade social e diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência 

social de um povo ou nação, ou então de grupos no interior de uma sociedade; a segunda 

refere-se mais especificamente ao conhecimento, às idéias e crenças de um povo, sociedade, 

nação ou grupo social e às maneiras como eles existem e são expressos na vida social. Ambas 

as concepções levam muitas vezes a que se entenda a cultura como uma realidade estanque e 

parada, como algo acabado e fechado, estagnado, quando, de fato, as culturas humanas são 

dinâmicas. 

Em um mundo tão fluidamente interconectado, caracterizado pelo “trânsito e 

provisoriedade”, como na contemporaneidade, não há identidades “puras”, “autênticas”, não 

dá para falar de “essência” e identificar conjunto de traços fixos, auto-contidos, enclausurados 

e auto-suficientes. As culturas transformam-se, tornam-se híbridas (CANCLINI, 2003, p. 

XXV). 

De modo semelhante ao que acontece com o conceito de cultura, muitos são os 

significados atribuídos à “cultura popular”, sendo bastante heterogêneos e variáveis os 

eventos que essa expressão recobre, remetendo a um amplo espectro de concepções e pontos 

de vista que vão desde a negação (implícita ou explícita) de que os fatos por ela identificados 

contenham alguma forma de “saber”, até o extremo de atribuir-lhes o papel da resistência 

contra a dominação de classe (ARANTES, 2007, p. 8).  

“Os debates em tomo da própria definição de cultura popular foram (e são) travados a 

propósito de um conceito que quer delimitar caracterizar e nomear práticas que nunca são 

designadas pelos seus atores como pertencendo à "cultura popular" (CHARTIER, 1995, p. 

179). A questão “o que é cultura popular?” não é levantada propriamente pelo povo, mas 

pelos intelectuais que a estuda, analisa, rotula. “Para o povo o que existe e interessa mesmo é 

a vida, o trabalho, a família, a luta cotidiana de sobrevivência, o descanso, a festa, a felicidade 

de viver” (VANNUCCHI, 2006, p. 97).  
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Por ser um fenômeno passível de vários enfoques, há convergências e divergências no 

estudo da cultura popular. A bibliografia sobre cultura popular brasileira revela diferentes 

critérios e pontos de vistas. Vannucchi (2006, p. 101) destaca os enfoques mais comuns:  

a) enfoque histórico: ênfase nos aspectos do passado que tanto gera saudosismo como 

preconceito sobre realidades superadas e até dignas de esquecimento; 

b) enfoque estético-lúdico: foco na criação artística e expressão da natureza lúdica do 

brasileiro; 

c) enfoque econômico: focaliza a questão da sobrevivência do povo que lança mão de tudo 

para elaborar, de forma específica e persistente, suas condições de vida, materiais e 

espirituais; 

d) enfoque político: destaque para a força da cultura popular como instrumento de 

transformações sociais via mobilização social e como forma de resistência contra imposições 

do poder dominante; 

e) enfoque pedagógico: realça o potencial conscientizador das massas mediante 

instrumentalização da cultura popular desfolclorizada. 
 
Alguns se satisfazem com uma conceituação negativa, bastante cômoda: cultura 
popular será tudo o que não se enquadra na cultura erudita, acadêmica, científica. 
Outros vêem cultura popular como o conjunto de conhecimentos e práticas 
vivenciados pelo povo, embora possam também ser vividos e instrumentalizados 
pelas elites. Pense-se no candomblé, no carnaval, na feijoada, nos usos folclóricos, 
no jogo do bicho, na capoeira. Há também quem considere cultura popular 
simplesmente o que é espontâneo, livre de cânones e de leis, tais como danças, 
crenças, ditos tradicionais. Outros ainda entendem como cultura popular tudo o que 
acontece no país por tradição e que merece ser mantido e preservado como imutável. 
Enfim, há os que chamam de cultura popular tudo o que é do saber do povo, de 
produção anônima ou coletiva (VANNUCCHI, 2006, p. 98). 

 

Um grande número de autores pensa a cultura popular como folclore, ou seja, como 

um conjunto de concepções, práticas e objetos considerados “tradicionais” (ARANTES, 2007, 

p. 16).  
Pensar a “cultura popular” como sinônimo de “tradição” é reafirmar constantemente 
a idéias de que a Idade de Ouro deu-se no passado. Em conseqüência disso, as 
sucessivas modificações por que necessariamente passaram esses objetos, 
concepções e práticas não podem ser compreendidas, senão como deturpadoras ou 
empobrecedoras. Aquilo que se considera como tendo tido vigência plena no 
passado só pode ser interpretado, no presente, como curiosidade (ARANTES, 2007, 
p. 17). 
 

O perigo de deterioração justifica a seleção, organização e reconstrução da “cultura 

popular” pelos ocupantes dos lugares de poder da sociedade, tarefa que eles se auto-atribuem. 
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O que as elites cultas identificam e escolhem como elemento constitutivo das tradições 

nacionais é devolvido aos cidadãos (ARANTES, 2007, p. 18). 
 
Procurando-se “reproduzir” objetos e práticas supostamente cristalizados no tempo e 
no espaço, acaba-se por “produzir” versões modificadas, no mais das vezes 
esquemáticas, estereotipadas e, sobretudo, inverossímeis (aos olhos dos produtores 
originais) dos eventos culturais com os quais se pretende constituir o patrimônio de 
todos. Embora se procure ser fiel à “tradição”, ao “passado”, é impossível deixar de 
agregar novos significados e conotações ao que se tenta reconstituir. Isso é 
inevitável, porque a própria reconstituição é informada por e é parte de uma reflexão 
sobre a história da cultura e da arte que, em grande medida, escapa aos produtores 
“populares” da cultura (ARANTES, 2007, p. 19). 

 

A definição de cultura popular como folclore é, portanto, controversa e polêmica. Para 

alguns estudiosos, o domínio do que é folclore é tão grande quanto o do que é cultura. Por 

isso mesmo é que, na visão de outros, folclore não existe, sendo melhor chamar de cultura 

popular o que alguns chamam de folclore. De fato, para algumas pessoas, ambas as palavras 

são sinônimas (BRANDÃO, 2007, p. 23). 

Adotando definições semelhantes àquelas com que trabalha o Centro Nacional de 

Folclore e Cultura Popular do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(CNFCP/IPHAN), consoante com o que preconiza a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o MinC considera equivalentes as expressões 

folclore e cultura popular que abrangem um universo vastíssimo não só pela diversidade de 

itens que aí se inscrevem, como pelo caráter plural, intrínseco às manifestações culturais 

(MINC, 2010, p. 47). Desta maneira, conceitua-se cultura tradicional e popular como:  
 
O conjunto de criações que emanam de uma comunidade cultural, fundadas na 
tradição, expressas por um grupo ou por indivíduos e que reconhecidamente 
respondem às expectativas da comunidade enquanto expressão de sua identidade 
cultural e social; as normas e os valores se transmitem oralmente, por imitação ou de 
outras maneiras. Suas formas compreendem, entre outras, a língua, a literatura, a 
música, a dança, os jogos, a mitologia, os rituais, os costumes, o artesanato, a 
arquitetura e outras artes (UNESCO, 1989 apud MINC, 2010, p. 19). 
 

Há que se compreender a folclorização do popular como uma criação de intelectuais 

que, com intenções variadas, voltam-se para a compreensão das tradições a partir do olhar de 

fora, do outro, portanto não corresponde à visão daqueles que fazem e vivem a cultura popular 

(BRANDÃO, 2007, p. 25). Se por um lado a folclorização busca preservar a autenticidade da 

tradição frente às transformações impostas pelo presente, por outro lado, desqualifica a 

experiência e o saber dos sujeitos da cultura popular, tratando igualmente lendas, mitos, 

superstições, contos, fábulas, poesias, provérbios, culinária, arte, literatura, música, 

brincadeiras infantis, danças, manifestações religiosas e políticas. Ao abarcar diferentes 
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expressões no termo folclore, deprecia-se e despolitiza-se seu conteúdo. Além disso, a 

abordagem descontextualizada deixa a cultura presa a um passado remoto e, de modo geral, 

acaba não fazendo sentido na atualidade, sendo apresentada eventualmente como espetáculo, 

entretenimento. 

Ultrapassando o nível de curiosidade turística ou de idealização romântica, é preciso 

compreender a cultura popular como elaborações específicas das condições de vida das 

comunidades e situação de conflito em que estão historicamente inseridos os contextos 

populares, com a conscientização de sua relação desigual e conflituosa na sociedade.  
 
Uma cultura no tempo e no espaço de vida de classes subalternas do Brasil, 
marcadas pela opressão de toda sorte, e ao mesmo passo, bombardeadas pela cultura 
burguesa, tanto pelos meios de comunicação de massa como pela influência da 
própria escola. Em outras palavras, a cultura popular não se identifica por um 
determinado conteúdo. Será preciso captá-la pela globalidade das condições de vida 
dos que lutam pela própria subsistência, sem deter o controle do próprio trabalho. 
Trata-se, por conseqüência, de cultura distinta e até oposta à cultura dominante, 
dentro de uma sociedade desigual (VANNUCCHI, 2006, p. 99)  

 

A complexidade das manifestações culturais de um povo não permite uma 

categorização simplista. Seu hibridismo anula as divisões entre o culto, o popular e a cultura 

de massa. Assim, a cultura popular deve ser considerada diante das diferentes formas de 

articulação entre modernidade e tradição, entre cultura das classes dominantes e das classes 

subalternas (OLIVEIRA, 2008, p. 94). Sabe-se que no fundo a oposição cultural entre 

camadas populares e elites é muitas vezes forjada ou relativa, havendo uma fragilidade das 

fronteiras no cotidiano heterogêneo das pessoas (VANNUCCHI, 2006, p. 95).  

A cultura popular tem o notável poder de ressignificação sincrética. Não aceita as 

oposições clássicas nem aprisiona os símbolos atribuindo-lhes um único sentido, antes, os 

reinventa (VANNUCCHI, 2006, p.109). Nesse sentido, o termo “popular” qualifica um tipo 

de relação, um modo de receber, compreender, manipular e utilizar objetos, normas, práticas e 

conhecimentos de modo geral que circulam na sociedade (CHARTIER, 2005, p. 184).  

Assim sendo, adota-se neste estudo, uma concepção dinâmica de cultura popular como 

sendo a cultura produzida pelo povo de camadas sociais subalternas em sua condição 

socioeconômica desigual na sociedade capitalista contemporânea. Há que se deixar claro que 

reconhecer as diferenças de classe não implica considerar a classe popular como a classe 

“baixa” formada pelo agregado amorfo de indivíduos anônimos, como a “massa” desprovida 

de saber, considerada vazia, passiva, inculta, ignorante e incompetente e que por isso deve ser 

dirigida e educada pela elite, a dita classe “alta” formada por indivíduos que se auto-
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distinguem dos demais pelas “capacidades extraordinárias” e se afirmam como os “melhores e 

maiores" (CHAUÍ, 1989, p. 28). Pelo contrário, rejeita-se essa visão preconceituosa, atribui-se 

valor aos saberes popular e ressalta-se a capacidade de apropriação dos sujeitos da cultura 

popular, como já foi exposto anteriormente neste texto.   

Tomei tal noção dinâmica de cultura popular como ponto de partida para estudar as 

práticas organizativas de grupos de afoxé, maracatu, coco, boi-de-mamão, terno de reis, 

danças açorianas, dentre outras manifestações culturais. Convém ressaltar que busquei 

identificar as características organizacionais desses coletivos a partir dos poucos estudos 

organizacionais que encontrei na literatura no Brasil e pela minha vivência no campo 

empírico. Então, a análise foi feita pelo olhar de pesquisadores com referencial da 

administração, ou seja, um olhar de fora, um olhar do outro que traça um comparativo entre o 

modelo de organização da empresa e as práticas organizativas dos coletivos da cultura 

popular. 

 

4.2 Caracterização das práticas organizativas de coletivos 
da cultura popular  

 

Um coletivo da cultura popular é um agrupamento sem fins lucrativos formado por 

mestres, familiares, amigos e voluntários de uma comunidade que praticam alguma 

manifestação cultural popular transmitida oralmente de geração para geração. Muitos grupos 

de cultura popular “usam identidades étnicas para se categorizar e categorizar os outros” 

(BARTH, 2000, p. 32).  

A agregação de integrantes ocorre pela identificação com os ideais e valores 

professados pelo grupo e não pelo critério funcional de competência técnica. Seus membros 

se auto-definem e se reconhecem como «brincantes» e chamam de «brinquedo» os grupos de 

cultura popular. Vale ressaltar que optei por usar a denominação de coletivo da cultura 

popular ao invés de «brinquedo» da cultura popular, como os próprios mestres e brincantes o 

fazem, porque para mim as terminologias «brincadeira», «brinquedo» e «brincante» tiram a 

seriedade, o viés religioso e despolitizam a manifestação24.  

                                                 
24 Suspeito que estas nomenclaturas tenham sido empregadas pelos intelectuais da elite que estudam o folclore. 
Em pesquisas bibliográficas para identificar a origem dos termos «brinquedo» e «brincante», verifiquei que 
autores clássicos na literatura sobre folclore e cultura popular empregaram o termo «brinquedo» no séc. XIX,  a 
exemplo do padre pernambucano Lopes Gama em seu periódico intitulado “O Carapuceiro” (1832-1842) e de 
Silvio Romero em sua obra Cantos Populares no Brasil (1897), ambos registrados por Luis da Câmara Cascudo 
(1965, p. 197 e 308). Em tais registros, a terminologia «brinquedo» foi empregada como sinônimo de auto 
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Para além do lúdico, os folguedos da cultura popular fazem parte de um contexto 

social, expressam historicamente um discurso simbólico acerca da realidade em que os 

participantes vivem, refletindo posições na estrutura social e tendo, muitas vezes, forte cunho 

religioso. Tanto podem ser considerados como crítica social às classes economicamente 

dominantes, como também manifestação de uma cultura dominada, reprodutora dos 

pensamentos pregados pela elite. Tal ambigüidade característica da cultura popular faz com 

que os brinquedos sejam conformados e resistentes, representantes da ordem e da desordem, 

manifestação de protesto e de reforço, não podendo ser encaixados numa única categoria pré-

fixada (AMORIM; DOURADO, 2010, p. 11). 

A auto-realização, a valorização de sua identidade cultural, o empoderamento25 dos 

sujeitos movem muitos dos coletivos.  

As principais atividades dos coletivos são as apresentações para as quais tem que 

confeccionar os figurinos e adquirir os instrumentos musicais e pelas quais recebem cachê. 

Até a promulgação da lei de incentivo a cultura, seus principais contratantes eram empresas 

de turismo e o poder público. Alguns realizam atividades de formação como oficinas de 

dança, percussão e fabricação de instrumentos musicais. Notadamente após o Programa 

Cultura Viva, muitos passaram a elaborar projetos e submetê-los a editais públicos e privados. 

 A maioria não tem sede própria, desenvolve suas atividades na casa de seus 

presidentes/fundadores, geralmente localizada na periferia das grandes cidades ou na zona 

rural, ou em espaços cedidos pelo poder público. Segundo dados de uma pesquisa realizada 

pelo MinC, com uma amostra de cem Pontos de Cultura espalhados pelo Brasil, apenas 21% 

estão sediados em locais próprios (MINC, 2006, p. 69).  

O trabalho no âmbito dos grupos de cultura popular não se apresenta como processo 

produtivo no sentido economicista.  O sentido do trabalho para os sujeitos da cultura popular 

                                                                                                                                                         
popular, folguedo, folgança, festividade, divertimento, recreio, desenfado. Já em relação ao termo «brincante», 
encontrei registros mais recentes no livro intitulado “Dinâmica do folclore”, da autoria de Édison Carneiro 
(1965, p. 78, 102 e 107); em “O povo do santo: religião, história e cultura dos orixás, voduns, inquices e 
caboclos” de Raúl Giovanni Lody (1995, p. 163) e no “Dicionário das manifestações folclóricas de Pernambuco” 
da autoria de Yaracylda Farias Coimet (2006, p. 37). Alguns dicionários de língua portuguesa, a exemplo do 
Aurélio e da UNESP (BORBA, 2004), definem brincante como o participante de folguedos populares. Se na 
bibliografia especializada o termo é pouco recorrente, o mesmo não acontece na oralidade daqueles que 
participam de manifestações da cultura popular. Cheguei a investigar com alguns mestres a origem do termo, 
mas não consegui fazer inferências a este respeito já que eles afirmaram que seus pais já utilizavam essa 
nomenclatura e não souberam precisar sua origem. Em minhas pesquisas constatei que o termo "dançarino 
brincante" é reconhecido como uma ocupação profissional pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do 
Ministério do Trabalho, vide site http://www.mtecbo.gov.br/busca/descricao.asp?codigo=3761 3761. 
25 Termo difundido pelo Programa Cultura Viva (MINC, 2004, p. 16), muito usado na gestão de pessoas nas 
empresas (empowerment) foi apropriado por muitos sujeitos da cultura popular, porém com conotação diferente: 
o poder não é delegado de cima para baixo, mas é conquistado a partir de baixo. 
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distancia-se do daqueles que trabalham em empresas. A maioria dos coletivos não remunera 

seus membros que atuam voluntariamente. “Porque até então a gente ainda não consegue 

viver da cultura. [...] Porque tem que trabalhar o dia inteiro e a noite viver a cultura ou vice-

versa” (M. C. S., entrevista, 27/02/10). Em minha vivência no campo constatei que alguns 

membros emprestam seu próprio dinheiro sem juros ao coletivo.  

No levantamento que realizei na bibliografia especializada encontrei cinco pesquisas 

empíricas que investigaram elementos da estrutura e dos processos organizacionais de 

coletivos da cultura popular. A partir dos resultados de tais pesquisas, apresentados a seguir, e 

de minha vivência no campo busquei caracterizar as práticas organizativas dos coletivos de 

cultura popular, ou seja, a forma com que concretizam as suas ações (DIAS; DELLAGNELO, 

2008, p. 4).  

A pesquisa realizada por Maciel (2003) pode ser considerada a pioneira no âmbito da 

administração no sentido de enfocar a gestão de coletivos da cultura popular. A autora 

investigou grupos de Maracatu Nação ou Maracatu de Baque Virado, como são denominados. 

Nos doze grupos estudados, selecionados pelo seu reconhecimento público em Pernambuco, 

verificou-se similaridades entre dez deles em relação à estrutura. 

Os grupos de maracatu são formados por um conjunto de pessoas, em geral 

voluntários pertencentes à comunidade na qual os grupos de maracatu têm origem, que se 

reúnem com o intuito de diversão, preservação da tradição associada a valores religiosos, para 

obterem reconhecimento através da realização de um trabalho cultural e, em alguns casos, 

para geração de renda. O alcance de tais objetivos não exige uma sofisticada elaboração de 

atividades ou organização sistematizada de procedimentos. Suas estruturas organizacionais 

são bastante simples (MACIEL, 2003, p. 119). 

A maioria dos maracatus encontra-se sediada na própria residência de seu presidente 

ou fundadores, a qual serve de centro de atuação e confluência das atividades dos grupos. Pela 

localização das sedes, percebe-se a concentração em bairros da Região Metropolitana do 

Recife que são pouco favorecidos economicamente, o que demonstra o reflexo da condição 

econômica dos integrantes dos grupos de maracatu (Ibid., p. 71). 

Grande parte dos grupos tem estatuto no qual estão inscritas e formalizadas as 

atribuições de seus membros que, todavia, são meramente formalistas, pois na prática todos os 

membros se envolvem nas diversas atividades. O presidente assume o papel de repartir todas 

as tarefas, envolvendo-se diretamente em todas elas, sendo responsável pelas diretrizes e pelo 

funcionamento do maracatu. Ainda que em cargo eletivo por força dos estatutos, o presidente 
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tende a permanecer por muitos anos em seu posto. A diretoria existe praticamente apenas no 

papel e é composta por amigos, parentes e integrantes das comunidades de origem do 

Maracatu que trabalham de forma voluntária e motivados pelo sentido de pertencer e auxiliar 

o crescimento de uma organização que sentem como sua (Ibid., p. 118).  

Em termos de planejamento, poucos são os procedimentos previamente elaborados; as 

pendências são resolvidas de forma reativa (Ibid., p. 109). 

O poder de decisão é praticamente todo centrado na figura do presidente do grupo que 

faz reuniões com todos os integrantes para repassar as decisões tomadas e perceber a 

aceitação das determinações, ou seja, a tomada de decisão final está sempre sob sua 

responsabilidade (Ibid., p. 108). 

A comunicação não é feita por meio de processos formalizados. A transmissão de 

informações é feita por meio de reuniões que têm um caráter muito mais informativo e 

conversas informais entre os membros que são familiares e amigos (Ibid., p. 108).  

Para a confecção das indumentárias e dos instrumentos, os grupos preferem contar 

com os próprios integrantes, que não recebem nenhuma remuneração. Remuneram apenas os 

serviços terceirizados que são demandados sem a formalização de contratos, predominando os 

acordos feitos “na base da confiança” (Ibid., p. 119), o que pode estar ligado a sua concepção 

de trabalho a que me referi acima. 

Para a maioria dos maracatus, os recursos advêm dos cachês das apresentações em 

eventos organizados pelo poder público, em turnês no exterior e principalmente da subvenção 

que recebem da prefeitura para participarem do desfile de carnaval, que ocorre todos os anos 

na Avenida Dantas Barreto no centro da cidade do Recife, e pelo prêmio que o vencedor nesse 

concurso recebe. Alguns grupos buscam apoio com políticos durante as campanhas eleitorais 

e outros confeccionam produtos (cd e camisas) com marca do grupo para venda ao público em 

geral (Ibid., p. 91). 

Perceberam-se conflitos externos principalmente gerados pela disputa entre os grupos 

de maracatus no período carnavalesco e a adoção de inovações, por parte de alguns, que 

rompem com as composições tradicionais da dança (Ibid., p. 109). O concurso de carnaval 

promovido pela Prefeitura de Recife estimula não só a competição, mas, de certa forma, a 

descaracterização de elementos do maracatu (Ibid., p. 113). 

Muitos maracatus buscam entrar em conformidade com uma série de normas ditadas 

pela administração pública estadual e municipal (maior influência) a fim de se firmarem em 

seu contexto de atuação e terem o reconhecimento desejado. Os grupos tentam reproduzir e se 
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adequar a práticas organizacionais ditadas pela Federação Carnavalesca Pernambucana, 

Fundação de Cultura, Secretaria de Cultura, Comissão Pernambucana de Folclore e pela Casa 

da Cultura com quem interagem e mantêm relações de dependência (Ibid., p. 111).  
 
Os elementos do contexto ambiental em mutação tendem a gerar modificações que 
alteram as configurações internas dos grupos de maracatus. Em todo processo de 
mudança, encontra-se resistência ou entusiasmo, dependendo dos potenciais 
benefícios ou prejuízos que tal processo pode causar às partes interessadas. Muitos 
grupos de maracatus têm observado a chegada de mudanças, ora como algo natural à 
evolução do mundo e ao aprimoramento de suas atividades, ora como uma ameaça à 
tradição que lutam para preservar (Ibid., p. 110). 

 

Cabe ressaltar que na época em que esta pesquisa foi realizada, o turismo era o maior 

veículo de pressão para a adequação das manifestações culturais locais aos gostos e à estética 

pasteurizada do grande e diversificado público (Ibid., p. 93). Não tinha sido implantado ainda 

o Programa Cultura Viva e a cultura popular ainda não era contemplada pelos editais públicos 

e privados. 

Observando o número de componentes de cada grupo e relacionando seus integrantes 

com a quantidade e a natureza das tarefas desempenhadas, bem como identificando a forma e 

os critérios adotados na divisão dessas atividades, Maciel (2003) concluiu que as estruturas 

dos maracatus possuem baixo grau de complexidade e que a simplicidade de suas estruturas 

se reflete em suas ações e nos processos organizacionais. Analisando o caráter formal ou 

informal das normas e dos procedimentos adotados nos grupos que regem o comportamento 

de seus integrantes, a autora inferiu que o grau de formalização nos maracatus é baixo. Por 

fim, ao identificar os loci de exercício da autoridade e da tomada de decisão nos grupos, 

atribuiu um alto grau de centralização aos maracatus. Em sua percepção, “o legado cultural 

consuetudinário e, em muitos casos, hereditário permeia os elementos da configuração 

organizacional desses grupos” (Ibid., 118). 

A segunda pesquisa que trata sobre o tema encontrado na literatura foi a de Silva e 

Dellagnelo (2006). As autoras estudaram seis dos grupos das três principais manifestações 

folclóricas da região conturbada de Florianópolis-SC: Boi-de-Mamão, Terno de Reis e danças 

de origem açoriana. De cada uma destas manifestações, foram selecionados dois grupos com 

características diferentes em termos de tamanho, tempo de existência, fonte de recursos e 

local de apresentação.  

Dos seis grupos, quatro possuem sede própria. De modo geral, a estrutura da maioria 

dos grupos é bastante simplificada, com baixa diferenciação vertical e horizontal. Na maior 

parte dos grupos, muitas das tarefas podem ser executadas por grande parte dos participantes, 
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ou seja, o nível de especialização varia entre baixo e intermediário (SILVA; DELLAGNELO, 

2006, p. 9). A existência de um estatuto e o exercício de vários cargos definidos nele, não 

afasta aqueles que trabalham com a administração do grupo das suas atividades culturais. O 

fato de ser estruturado é um meio para atingir seus objetivos e não um fim em sim mesmo 

(Ibid., p. 12).  

O ajuste mútuo é um meio de coordenação presente na maioria dos grupos, além da 

padronização das habilidades, o que significa que a coordenação do trabalho é feita 

principalmente por meio da comunicação informal realizada entre os participantes. São 

exigidas a todos os membros algumas habilidades como o conhecimento das danças e das 

cantorias, por exemplo. Contudo, a tomada de decisão é centralizada na maioria dos casos. 

(Ibid., p. 9).  

As autoras perceberam que o tipo de manifestação, as formas de captação de recursos 

financeiros e o número de integrantes (tamanho) influenciam as formas de estruturação. 

Manifestações mais passíveis de tornarem-se espetáculos, pagamento de cachês pelas 

apresentações oriundo de fonte privada e maior número de integrantes tendem a gerar a 

necessidade de uma maior estruturação do grupo e apresentaram os maiores níveis de 

complexidade e especialização (Ibid., p. 11). 

Os grupos de Terno de Reis - manifestação de cunho religioso praticada nas ruas 

principalmente por idosos - que têm como principais fontes de renda os recursos próprios, as 

doações da comunidade e o apoio de uma fundação municipal são menos estruturados. Tais 

grupos apresentam uma organização interna muito simples, com mínima ou nenhuma 

hierarquização entre seus membros, além de baixa especialização. Já os grupos de Boi-de-

Mamão e de danças de origem açoriana que têm no cachê uma das principais fontes de 

recursos financeiros são mais estruturados. Isto pode estar relacionado ao fato de atraírem um 

maior número de pessoas, tanto para integrá-los quanto para contratá-los para apresentações, 

já que este tipo de manifestação cultural pode ser mais facilmente transformado em espetáculo 

por ser mais alegre e mais desvinculado de um contexto ou de um significado particular. Eles 

apresentam alguma diferenciação vertical e horizontal por meio da especialização de tarefas e 

a centralização da tomada de decisões em uma pessoa ou grupo de poucas pessoas (Ibid., p. 

12).   

Importante notar que nenhum grupo pesquisado remunera seus componentes. O 

dinheiro arrecadado seja por qual meio for (cachê proveniente de apresentações particulares, 
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recursos próprios, doações da comunidade e apoio de alguma instituição pública) é destinado 

à manutenção do próprio grupo (Ibid., p. 12).   

Embora a maioria desses grupos esteja distante de organizar-se de modo similar ao 

modo de organização empresarial, na medida em que buscam financiamento para suas 

atividades, acabam transformando seus objetivos e estrutura (formalizando-se, criando novas 

funções antes inexistentes e aumentando o número de níveis hierárquicos) e modificando suas 

práticas (por exemplo, os locais de apresentação). Os grupos mais jovens já nasceram dentro 

desse contexto de profissionalização do folclore. Desta forma, tais organizações correm o 

risco de que o lúdico e a diversão transformem-se em trabalho e que, conseqüentemente, o 

prazer da exibição artística transforme-se em obrigação contratual. Já os grupos que 

mantiveram suas práticas organizativas, não se profissionalizaram e nem estão a caminho da 

profissionalização, enfrentam grandes dificuldades para manter suas atividades (Ibid. p. 13).  

Analisando os níveis hierárquicos e a divisão do trabalho, as autoras (Ibid., p. 9) 

concluíram que o grau de complexidade das estruturas dos coletivos de cultura popular varia 

de baixo a muito baixo; no que se refere à extensão e amplitude das tarefas, o grau de 

especialização varia de baixo a intermediário; em relação à comunicação e aos mecanismos de 

controle, o grau de coordenação revelou-se baixo; por fim, em se tratando da tomada de 

decisão, o grau de centralização é elevado. 

Por sua vez, a pesquisa realizada por Nogueira (2007) teve como um dos casos de 

estudo um centro cultural voltado para a manifestação de coco de umbigada, organização que 

também foi investigada na pesquisa realizada por Diniz (2009). 

O coletivo possui sede própria localizada no bairro de Guadalupe, periferia de Olinda, 

ao lado do terreiro que lhe deu origem na casa de sua fundadora. É neste bairro onde a maioria 

de seus componentes reside e realiza suas ações (NOGUEIRA, 2007, p. 74). 

 O sentido do trabalho para seus membros tem conotação ampla e diversa daquele 

atribuído no mundo empresarial. Na visão de sua coordenadora geral, o trabalho  
 
é diferente, é um trabalho que agrega, é trabalho que empodera uma comunidade, 
um trabalho que vai crescendo [...] envolvendo mais pessoas. [...] É um trabalho que 
se mistura com minha vida, se mistura com a minha família, [...] mistura um pouco. 
Mas eu acho que é legal, assim, é bom. [...] ou o trabalho tem esse fio condutor da 
cidadania, da espiritualidade ou ele vai te matar muito cedo, vai te revoltar, [...] tu 
não vai segurar (DOURADO et al., 2009, p. 364). 

 

 Além disso, o que diferencia esse tipo de trabalho do trabalho formal é o fato de não 

haver uma clara distinção entre o tempo do trabalho e do não trabalho, entre a vida pessoal e a 
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vida profissional, nem mesmo entre o local de trabalho e a moradia (DOURADO et al., 2009, 

p. 360) 

Não possui estrutura organizacional disposta em organograma, mas cada um sabe de 

suas obrigações e tarefas (Ibid., p. 83). Hierarquia e autoridade estão expressivamente 

presentes de maneira funcional e tradicional, predominando esta última (Ibid., p. 81).                    

Na hierarquia de função, as unidades de comando estão relacionadas ao domínio 

técnico de cada integrante. Como têm um plano de trabalho a cumprir dentro de projeto 

aprovado por edital do Programa Cultura Viva/MinC - o que, aliás, estimulou a criação e 

formalização do Centro - as tarefas são divididas de acordo com a identificação e facilidade 

de realização de cada um, porém sempre em consonância com as atividades profissionais de 

cada voluntário. Cada um tem a liberdade para definir prioridades de suas tarefas. Verificou-

se uma elevada divisão de trabalho e forte tendência à especialização das funções com foco na 

competência técnica (NOGUEIRA, 2007, p. 83). Embora os integrantes atuem nas atividades 

que mais se identificam e que julgam poder contribuir com o seu conhecimento e prática, as 

atividades são realizadas de forma coletiva (DINIZ, 2009, p. 88).  

Já a hierarquia tradicional refere-se ao respeito e à veneração às duas mães de santo 

(Yalorixás) dirigentes do grupo. Uma é reconhecida pelos integrantes por sua idade, 

conhecimento e luta pelos preceitos religiosos do candomblé e a outra pelo comprometimento 

com a causa do coletivo (NOGUEIRA, 2007, p. 79).  

Com isso, as decisões no coletivo são permeadas por discussão e orientação, através 

das reuniões de sistematização realizadas semanalmente, para deliberarem as atividades e 

programações do centro cultural, no entanto, a decisão final é tomada pela coordenadora geral 

(NOGUEIRA, 2007, p. 79). Os integrantes participam das discussões, mas só são finalizadas 

com a anuência da coordenadora (DINIZ, 2009, p. 88). 

Apesar das tomadas de decisões serem centralizadas (NOGUEIRA, 2007, p. 81), a 

linguagem utilizada pelos integrantes é sempre no plural e as responsabilidades são sempre 

atribuídas ao conjunto (Ibid., p. 84). As normas da organização não são explícitas nem 

formalizadas, e as de cunho comportamentais são orientadas pela crença (Ibid., p. 82). 

Nas tomadas de decisão destacam-se a inserção do indicador de maximização de 

recursos, uma vez que o coletivo começa a deliberar na escolha do melhor fim para a 

organização e a busca por metas políticas, uma vez que a entidade nasceu com o intuito de 

legitimar a cultura popular da matriz africana, diante da intolerância à crença religiosa do 

candomblé perante a sociedade (NOGUEIRA, 2007, p. 86).  
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Os recursos financeiros do coletivo são provenientes dos projetos aprovados em 

editais públicos e privados e dos cachês das apresentações (NOGUEIRA, 2007, 79; DINIZ, 

2009, p. 65). 

A racionalidade instrumental está presente na organização em baixa intensidade tendo 

em vista que apresenta um baixo índice de busca pela eficácia, contudo é claramente 

verbalizada por seus integrantes a necessidade de se buscar tal otimização como condição 

imprescindível de sobrevivência e visibilidade (NOGUEIRA, 2007, p. 85). Todavia, a busca 

incessante pelos recursos não se sobrepõe ao objetivo principal da entidade que é legitimar a 

matriz africana na sociedade. A maximização da captação de recursos representa autonomia e 

independência administrativa e financeira para a organização realizar suas ações (Ibid., p. 84). 

Identificou-se neste coletivo a presença dos indicadores da racionalidade substantiva 

em alta intensidade: ações de entendimento, acordos e respeito a opiniões e decisões tomadas; 

auto-realização e autonomia na execução das tarefas uma vez que todos realizam aquilo que 

lhes é mais conveniente e que dominam: a intensidade dos valores emancipatórios 

professados pelos seus integrantes tais como aperfeiçoamento social, bem estar coletivo, 

liberdade principalmente de crença e expressão, respeito mútuo e comprometimento com o 

objetivo da organização (NOGUEIRA, 2007, p. 88). 

Os procedimentos estão em fase inicial de elaboração, porém com total flexibilidade. 

A comunicação é informal, direta e em linguagem comum, por meio eletrônico, via telefone 

ou e-mail, dependendo da necessidade de contato. A formalização está em fase inicial de 

elaboração (NOGUEIRA, 2007, p. 82). Nogueira (Ibid., p. 84) concluiu que esta organização 

encontra-se com um grau baixo de burocratização, tendendo a elevação.  

Ainda explorando a mesma temática, a pesquisa de Dias e Dellagnelo (2008) estudou 

dois grupos de Boi-de-Mamão de Florianópolis-SC. Vale ressaltar que apesar de se 

autodenominarem de grupos folclóricos, eles são, de fato, grupos parafolclóricos uma vez que 

seus integrantes, em sua maioria, não são portadores das tradições representadas. Este tipo de 

grupo se organiza formalmente e aprende as danças e os folguedos através do estudo regular, 

em alguns casos, exclusivamente bibliográfico e de modo não espontâneo, como exposto no 

capítulo X, parágrafo 1 da Carta do Folclore Brasileiro (CNF, 1995).  

Um dos grupos estudados foi fundado por iniciativa de uma professora e graduandos 

do curso de Artes Cênicas da universidade estadual e envolve crianças regularmente 

matriculadas em uma escola municipal de um determinado bairro, seus pais e voluntários da 

comunidade. O outro grupo foi fundado por iniciativa de dois empresários locais que 
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trabalham na recreação turística em hotéis da região, sendo também composto por crianças 

(DIAS; DELLAGNELO, 2008, p. 3). Independente de possuírem ou não raízes na cultura 

luso-açoriana, as crianças foram ensinadas a encenar a manifestação do boi-de-mamão e 

danças folclóricas açorianas para se apresentarem ao público.  

O primeiro grupo pesquisado é formado por 9 adultos e 40 crianças e suas principais 

atividades são os projetos de formação cidadã através da cultura popular, o desfile no carnaval 

de rua do bairro, as apresentações do grupo e o engajamento nas discussões que envolvem a 

comunidade local. Ao invés de diretoria, o grupo possui coordenações compostas por pessoas 

com laços de amizade e parentesco que compartilham os valores da organização. A divisão de 

trabalho é incipiente, podendo todos os integrantes assumir atividades operacionais e 

participarem, ao mesmo tempo, do seu planejamento e discussão. A tomada de decisão é 

sempre refletida e discutida coletivamente. Há poucos registros formais. As normas do 

estatuto são vistas como necessárias, sendo constantemente revistas e tendo sido alteradas seis 

vezes para refletir a realidade vivenciada pelo grupo. Todavia, as determinações encontradas 

no estatuto são restritas e enfatizam o estabelecimento de condições para a organização do 

grupo, não dispondo sobre os procedimentos e a forma com que o trabalho deve ser realizado, 

o que dá liberdade ao ocupante do cargo na execução das suas atividades. A coesão do grupo 

se expressa em uma conduta muito semelhante, minimizando a necessidade de regras. Por 

outro lado, a falta de clareza sobre as atribuições dos membros fez com que atividades 

deixassem de ser realizadas. O controle é exercido de forma indireta posto que a 

responsabilidade pela coordenação é divida entre os membros. A participação é voluntária e 

os integrantes possuem outras ocupações profissionais. A aceitação de novos membros requer 

concordância com o estatuto, compartilhar os princípios da organização e ter idoneidade 

moral e reputação ilibada. Este grupo representa, segundo os autores, formas de gestão 

alternativas (DIAS; DELLAGNELO, 2008). 

 Já o segundo grupo estudado tem como foco a apresentação para turistas em hotéis. 

Há uma clara divisão de tarefas cabendo aos dois coordenadores o planejamento e às 15 

crianças a execução da apresentação. A tomada de decisão é centralizada nos dois 

coordenadores proprietários da empresa que deu origem à associação. As normas das duas 

entidades se confundem e há poucos registros formais. A coordenação é feita diretamente 

pelos dois empresários e não há qualquer iniciativa de envolvimento dos pais das crianças no 

controle das atividades. Os recursos captados pelo grupo constituem a fonte de renda dos seus 

coordenadores, havendo uma explicita preocupação deles em tornar as apresentações atrativas 
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esteticamente para obter maior número de contratações já que dependem da atividade 

turística. Este grupo reproduz a lógica instrumental própria do modelo burocrático dominante 

(DIAS; DELLAGNELO, 2008). 

Em suma, todas as pesquisas mencionadas revelaram baixo grau de complexidade, 

baixo grau de especialização, baixo grau de formalização e alto grau de centralização como 

características estruturais dos coletivos da cultura popular. Estes resultados foram 

corroborados pela minha experiência no campo empírico. 

Na maioria dos grupos há hierarquia disposta formalisticamente em estatuto, através 

da descrição de cargos. Ter estrutura formal é uma exigência para realizar o Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). A Receita Federal obriga definir o “Quadro de Sócios e 

Administradores”26. No caso específico dos grupos de cultura popular em Pernambuco, o 

registro no CNPJ foi uma exigência feita inicialmente pela Prefeitura do Recife para o repasse 

da verba de subvenção para o carnaval e nos últimos anos, tem sido estratégia para aumentar 

chance de captação de recurso via editais públicos e privados, tendo em vista que alguns só 

aceitam projetos de proponentes formalizados27. Ou seja, o Estado conduz os coletivos a 

adotar uma estrutura formal e burocrática. Disso advém a crítica tecida por um representante 

de um coletivo cultural: “O próprio Estado é presidencialista. [...] a estrutura do Estado é 

imposta [...], não permite uma estrutura que não seja hierárquica” (J. A., conversa informal 

em evento, 02/06/07). Nomear um único indivíduo pode gerar individualismo, problemas de 

representação e espírito de competição. 

Embora haja a formalização de uma hierarquia, na prática, todos os membros se 

envolvem em praticamente todas as atividades dos coletivos. Embora a identificação com a 

atividade e as habilidades sejam critérios para a divisão do trabalho, a maioria dos membros 

possui polivalência sendo capaz de atuar em quase todas as funções intercambiadamente. Esse 

baixo grau de especialização contradiz à tendência estabelecida com a institucionalização das 

leis de incentivo a cultura de fragmentar a produção cultural em atividades diferenciadas e 

especificas (RUBIM, 2005, p. 16). A coordenação das atividades é feito por ajustamento 

mútuo, não havendo mecanismos de controle formais. 

Chama atenção a característica de centralização da tomada de decisão. “A gestão fica 

centralizada mesmo na diretoria e na figura do presidente” (A. P. S. S., conversa informal no 

                                                 
26 RECEITA FEDERAL. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. Disponível em: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/TextConcat/Default.asp?Pos=1&Div=GuiaContribuinte/CNPJ/>. Acesso em: 
03 jun. 2007. 
27 Fundação Cultural Palmares, Programa Cultura Viva, Prefeitura da Cidade do Recife (para obtenção de verba 
de subvenção carnavalesca), Petrobrás são alguns exemplos de editais públicos que exigem CNPJ. 
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campo, 28/12/10). Ainda que haja discussões coletivas, a palavra final geralmente é dos 

dirigentes. Uma vez que os grupos desenvolvem atividades substantivas, de caráter 

identitário, religioso, lúdico e simbólico, poderíamos supor que os coletivos da cultura 

popular se distanciariam deste traço do modelo burocrático.  

No caso dos grupos de matriz africana, a centralização pode ser explicada por fatores 

culturais do povo africano, mais do que por referência ao modelo burocrático. Não se trata de 

predomínio da racionalidade formal dos cargos e da impessoalidade que lhe é peculiar. 

Fazem-se presentes traços de liderança tradicional e carismática (WEBER, 1999). 
 

Os africanos sempre deram muita importância ao poder, à hierarquia, basta observar 
a existência de reinos e reinados, como o de Oyó, Ilê-Ifé, e tantos outros. Esse 
fascínio africano pela hierarquia foi uma das formas que os administradores e 
senhores encontraram para exercer a ordem e a paz entre o contingente escravo: os 
Coroamentos dos Reis Negros. Os reis comandavam seus “súditos” e estabeleciam a 
austeridade [...] Mas, as nomeações não foram aproveitadas apenas pela classe que 
dominava, mas pelos próprios subjugados. Os negros exploraram os festejos [...] 
para saudar os Orixás e seus ancestrais, seus antigos reis e reinos – a terra natal 
(SALES, 2003, p. 17). 

 

Todavia a existência de hierarquia formal e a centralização das decisões, 

paradoxalmente, não implicam em relações entre desiguais. A questão identitária, e muitas 

vezes a religiosa, em conjunto com a condição socioeconômica os torna semelhantes. As 

inter-relações pessoais tendem a ser mais recíprocas e igualitárias. A sociabilidade reforça os 

laços e vínculos identitários e afetivos garantindo a solidariedade e reciprocidade entre os 

membros. Há que se mencionar também que na cultura afro, sempre se respeita o mais velho. 

Enquanto no âmbito das empresas, funcionários com mais de 40 anos são considerados com 

idade avançada e obsoletos, nos coletivos de cultura popular são valorizados pela sua 

sabedoria e são tratados como mestres, reconhecidos pelo poder público como «Griôs»28. 

Alguns sujeitos da cultura popular criticam o trabalho do produtor cultural e resistem à 

contratação desse profissional por trazer a lógica de mercado para o seio dos coletivos e por 

extrair deles vantagens financeiras para si próprio. Para uma representante de maracatu, “o 

produtor não fala a linguagem do brincante” (A. P. S. S., conversa informal no campo, 

                                                 
28 Forma abrasileirada que o MinC (2004, p. 17) encontrou para a “expressão em francês Griot que designa 
artistas e narradores de história da África Ocidental, homens que caminhavam (e caminham) de aldeia em aldeia 
repassando a história de seu povo”. O Griô foi transformado, no final de 2005, em uma das cinco ações do 
Programa Cultura Viva que oferece bolsas de um salário mínimo mensal para que velhos mestres do saber 
popular formem jovens aprendizes e continuem suas atividades. São considerados griôs os organizadores de 
folguedos, artesãos, paneleiras, rendeiras, repentistas, rabequeiros, contadores de histórias, construtores de 
brinquedos, baianas do acarajé, mestres de capoeira, dentre tantos outros. 
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28/12/10). Os «fazedores de cultura», de acordo com uma representante de afoxé (M. C. S., 

entrevista, 27/02/10), tem outra visão e “não esquecem da existência, da alma que é se 

conectar com a matriz, com a ancestralidade”.  
 
Nenhum brincante da cultura popular, verdadeiramente da cultura popular, conhece 
sobre gestão, principalmente administração jurídica da coisa. Outro problema é que 
a partir do desconhecimento e da desinformação desse mestre da cultura popular, 
vem o grande captador de recurso, o produtor, o cara que fica não por trás da história 
fazendo o papel de produtor, de reprodutor, mas sim o cara que vem e usufrui 
daquele brinquedo, daquela história pra poder enriquecer financeiramente. Ainda 
não vi um, ainda não consegui enxergar um que fosse brincante, o produtor além de 
ser produtor, tornasse brincante e tomasse a responsabilidade do brinquedo pra ele, 
tipo, fomentar, de fazer com que as pessoas fossem contempladas no todo e ele só 
ficasse com os 10%. Eu ainda não vi um dentro da rodada que eu conheci, eu ainda 
não vi um. Agora conheço muita gente que sai do brinquedo e começa a produzir e 
começa a aprender pra poder estar dentro desse mecanismo (F. S., entrevista, 
21/12/10).  

 

No que se refere à comunicação interna, verifica-se o predomínio de conversas 

informais e reuniões, dados corroborados por pesquisa realizada pelo MinC (2006, p. 70).  O 

baixo grau de registros formais escritos é outra característica notável. Antes de ser 

interpretado pelo olhar da administração como desorganização, há que se considerar que esse 

traço característico pode ter a ver com o fato das camadas populares detentoras da 

manifestação cultural não ter altos níveis de escolaridade e bom nível de escrita. Além disso, 

também pode estar relacionado à força e ao poder da palavra atribuída pelas culturas afro-

descendentes (SÀLÁMI, 1991, p. 138) para as quais a oralidade é uma tradição e tem sido o 

maior instrumento de perpetuação da cultura popular. Na cultura negra, “a oralidade é básica 

e fundamental. [...] o som, a palavra são elementos mobilizadores, que conduzem à ação, que 

propiciam axé” (SILVA, 2006, p. 19). Se nos libertarmos da couraça das empresas e nos 

despirmos dos jargões da administração, ao invés de consideramos a comunicação entre os 

membros dos coletivos «informal», poderíamos, simplesmente, descrevê-la como «normal», 

«humana». 

 Percebe-se que as práxis organizativas que promovem a cultura popular e a 

emancipação dos sujeitos são flexíveis e não perdem a espontaneidade. Essa flexibilidade se 

reflete, de certa maneira, na quase ausência de planejamento formal, como evidenciado nas 

seguintes falas: “A gente não faz planejamento anual, mensal, semanal. Vai fazendo à medida 

que as coisas vão acontecendo” (A. P. S. S., conversa informal no campo, 28/12/10); “Na 

verdade a gente planeja uma coisa, mas nem sempre sai como planejado” (M. C. S., 

entrevista, 27/02/10).  
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O próprio contexto em que atuam não favorece ao planejamento de longo prazo. 

Embora eles se preparem o ano inteiro para os ciclos específicos de cada manifestação (ciclo 

carnavalesco, ciclo junino e ciclo natalino), que são os momentos em que se apresentam com 

maior intensidade, nos demais períodos do ano, torna-se difícil planejar já que os convites 

para apresentações são esporádicos e as políticas culturais são efêmeras, não havendo um 

calendário fixo de abertura de editais para submeterem projetos.  

O MinC lança vários editais de fomento à cultura através de suas secretarias, 

fundações e programas. As secretarias e fundações de cultura estaduais e municipais também 

lançam editais. Os membros dos coletivos devem sempre monitorar os sites do Diário Oficial 

da União e dos órgãos públicos fomentadores da cultura para detectar a abertura de editais. 

Alguns também são publicados em sites, revistas e jornais de grande circulação (OLIVEIRA, 

2010, p. 122). Como não há previsões para abertura de editais, eles têm que monitorar, de 

preferência diariamente, o Observatório de Editais29, plataforma criada pelo governo para 

facilitar o acesso a editais públicos (MinC, Funarte, Iphan, Fundação Palmares, etc.), bem 

como visitar sites das instituições que trabalham com editais, tais como: Banco Itaú, 

Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BnB, Banco Mundial, Bndes, 

Petrobrás, Eletrobrás, Natura, Avon, Furnas, Oi, Vororantim, dentre outras.  

Além de ficarem a mercê da abertura de editais e aprovação de projetos, no caso dos 

editais públicos há o agravante do atraso no repasse de verbas e nos trâmites da prestação de 

contas (HOLANDA, DINIZ e LIRA, 2008, p. 10), o que compromete a execução dos planos 

de trabalho aprovados, e conseqüentemente, exige dos coletivos improvisos para atuar sem 

recursos. 
 
As organizações do setor da cultura, particularmente no Brasil, têm um trabalho 
simultaneamente bonito e difícil: em um país onde “improvisar” e “dar um jeitinho” 
faz, costumeiramente parte do imaginário popular, os esforços de planejar enfrentam 
dificuldades, mas, por outro lado, a criatividade também é uma expressão da cultura 
nacional (NOVATO, 2009, p. 17). 

 

Alguns grupos estão aproveitando as “janelas de oportunidades” que o Programa 

Cultura Viva criou (LIRA, 2011, p. 22). O ingresso de organizações de cultura popular nesse 

programa do governo federal beneficiou sua imagem junto à comunidade e o selo “Ponto de 

Cultura” tornou-se uma marca que lhe confere legitimidade e visibilidade (HOLANDA, 

DINIZ;  LIRA, 2008, p. 10; DINIZ, 2009, p. 78).   
                                                 
29 O MinC criou o “Observatório dos Editais” como instância responsável pela divulgação, regulamentação e 
governança dos editais de seleção pública. Disponível em: http://www.cultura.gov.br/site/categoria/observatorio-
dos-editais/   
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A captação de recursos, que antes era feita nos gabinetes de políticos, foi 

democratizada por meio de editais, no entanto o sistema ainda está muito distante da realidade 

dos grupos de cultura popular (OLIVEIRA, 2010, p. 36). A busca incessante de recursos por 

parte dos coletivos não implica, necessariamente, a incorporação da lógica empresarial 

(instrumental), mas é condição fundamental de sobrevivência das entidades. 
 
Esta história de “sem fins lucrativos” é uma coisa, é no sentido legal de que não é 
um comércio, tem uma função social e a Diretoria não recebe dinheiro para realizar 
esse serviço, nem se beneficia dos recursos da entidade mas, se quizer realizar 
alguma atividade vai precisar de recursos, vai ter que pagar impostos, vai precisar 
ter uma equipe criativa e uma equipe técnica funcionando e se quizer comprovar 
seus resultados vai ter que organizar as atividades, proposta, registrar, prestar contas 
e avaliar (L. C. M. D., observação participante, 04/02/2011). 
 

    No entanto, a necessidade de captar recursos financeiros para sua sustentabilidade 

tem levado as organizações culturais a competir por recursos escassos, via financiamento 

público e/ou privado, posto que muitas não conseguem sobreviver com a comercialização de 

suas  apresentações e artefatos culturais. Todavia a existência de concorrência no mercado 

gera mal estar entre os representantes dos coletivos que sentem dificuldade em reconhecer o 

outro como concorrente. Esse aspecto concorrencial se mostrou mais conflituoso entre 

coletivos de matriz africana. Percebi uma resistência mais forte nos grupos de afoxé que se 

recusam, por exemplo, a participar do concurso de carnaval promovido pela prefeitura 

municipal para ganhar prêmio em dinheiro, como fica evidente na fala de dois representantes 

de diferentes afoxés: “a gente não participa de liga ou campeonato porque somos irmãos. Eu 

não posso ficar competindo com você, se você precisar de meus instrumentos, roupas eu te 

empresto, te dou” (E.V.R., conversa informal em curso presencial, 26/03/09); “A gente não 

participa. A gente discorda com a história de ter matriz africana competindo com a outra. Isso 

é a coisa mais absurda que existe” (F. S. S., entrevista, 27/12/10).  

A sustentabilidade para os coletivos da cultura popular não se reduz ao aspecto 

financeiro e econômico, mas envolve as dimensões social, técnico-gerencial e política. 

Quanto à dimensão social, a sustentabilidade ocorre quando a organização repassa seus 

conhecimentos e experiências a outros atores. No tocante à dimensão econômica, é percebida 

a sustentabilidade quando a organização apresenta capacidade de geração/captação de 

recursos. Quanto ao aspecto técnico-gerencial, assegura-se a sustentabilidade quando se 

apresenta uma organização do trabalho eficiente e quadro de recursos humanos adequados. 

No aspecto político, a sustentabilidade depende da legitimidade e do nível de articulação em 

rede. Por fim, conclui-se que a sustentabilidade, por ser um processo e não uma meta a ser 
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alcançada, deve ser continuamente estimulada em cada uma das suas dimensões (DINIZ, 

2009, p. 96). “A sustentabilidade, portanto, é compreendida como a capacidade que as 

organizações têm de manter seu funcionamento, cumprindo com os seus objetivos, sem 

prejudicar sua autonomia e identidade” (Ibid, p. 95). 

Na periferia do Brasil, há um sem número de manifestações culturais que são alavanca 

de sustentação de grupos que, mesmo depauperados, seguem firmes e coesos (BRANT, 2001, 

p. 13). A «brincadeira» popular existe, mesmo que, na informalidade, não traga o sustento da 

casa (BORBA, 2000, p. 5). 

Alguns coletivos se articulam em rede, principalmente a partir de 2004 quando o 

estabelecimento de articulações em rede tornou-se critério para participação no Programa 

Cultura Viva. Entretanto, as articulações não acontecem com a grande maioria dos grupos 

porque, de certa forma, eles são concorrentes na medida em que disputam por editais ou 

outros financiamentos (DINIZ, 2009, p. 83). 

A gestão das organizações da cultura está em permanente construção (NOVATO, 

2009, p. 17). Aliás, a própria compreensão sobre o que é gestão para os representantes de 

coletivos da cultura popular é mais ampla do que o significado empregado no meio 

empresarial, englobando para além da dimensão técnica e mercadológica, a dimensão política 

e subjetiva, como evidenciado na fala abaixo:  
 
na prática, é você sistematizar todo trabalho, é você coordenar as ações, é você ter 
uma compreensão geral de todos os serviços que vem sendo feito, as unidades 
produtivas que você tá gerando, é das redes que você tá articulando, dos produtos 
que você tá gerando, da circulação que tudo isso vai ter, da comunicação que tudo 
isso vai ter para com o mundo e para com você mesma, para com sua cidade, antes 
de você ser um pais, antes de você ser um Estado, você é uma cidade, você tem 
relações mais específicas nesse universo mais perto, ecologicamente falando, essa 
relação de seu cuidado com sua terra, sua água e gestão é você ter esse panorama, 
você gerir, você conduzir esse processo do ponto de vista administrativo, do ponto 
de vista contábil, você ter domínio sobre as suas contas. Você não deixar apenas que 
o computador ele cuide disso, mas você... mesmo que você não goste ou não tenha 
identidade, você ter essa habilidade, você poder se debruçar dessas contas, saber 
como você vai poder gastar, pra onde tá indo essa grana, como é a relação de receita 
e despesa, você não poder gastar mais, né. Às vezes você ganha tanto e gasta muito 
mais, gasta de uma forma que você nem percebe, então você ter gerência sobre isso. 
Do ponto de vista político, você fazer a articulação política, o gestor é aquele que 
articula politicamente, você ter a compreensão do seu papel político nesse Estado. 
[...] saber o que é que tá acontecendo no Maranhão, no Rio de Janeiro, na Bahia, pra 
que os quilombos e os terreiros possam estar mais próximos, pra gente fazer gestão 
pra aproximar nosso seguimento, garantir sustentabilidade, gestão que garanta 
sustentabilidade. [...] então tudo um pouco né, fazer gestão é muito amplo (B. O., 
entrevista, 27/11/10 apud LIRA, 2011, p. 89). 
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Permeado pela tensão entre a racionalidade instrumental e substantiva, o organizar dos 

coletivos de cultura popular é contingencial e associa a criatividade ao contexto de ação 

desses grupos (FRIEDBERG, 1993).   

Tendo caracterizado, de modo geral, os coletivos de cultura popular nesta seção, 

procuramos, em seguida, identificar as principais práticas de gestão empresarial transferidas a 

estes coletivos para, posteriormente, analisar como os sujeitos da cultura popular se apropriam 

delas no contexto de atuação de seus coletivos.  

 

4.3 Meios de difusão e práticas do management transpostas 
para os coletivos de cultura popular 

 

A indústria da gestão cultural, uma ramificação da indústria do management (WOOD 

JR; PAULA, 2006), está sendo institucionalizada no Brasil. Nela, diferentes atores produzem, 

difundem e legitimam o emprego do ferramental da gestão de empresas para organizações 

culturais: órgãos públicos fomentadores da cultura, instituições de ensino, consultorias, gurus 

(produtores culturais renomados) e mídia. 

 Nessa conjuntura, considero como principais meios de difusão de práticas do 

management para os coletivos de cultura popular os dispositivos legais de captação de 

recurso, os cursos e a produção bibliográfica especializada. Baseada nesse pressuposto, 

busquei, através de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e observação participante, 

identificar as principais práticas do management disseminadas por tais meios. Abordarei cada 

um isoladamente para facilitar a apresentação dos dados, embora estejam todos, 

intrinsecamente, imbricados. 

 

4.3.1 Dispositivos legais de captação de recursos 
 

 

No Brasil, o campo da cultura sempre foi influenciado pelo dirigismo do Estado e 

investimento do mercado. Do Brasil Colônia até meados dos anos 1940, o Estado foi o único 

financiador da cultura, estabelecendo uma relação paternalista com artistas (CESNIK; 

BELTRAME, 2005, p. 149). A partir de então, teve início as iniciativas privadas da indústria 

cultural com a criação de instituições e realizações de projetos cinematográficos, teatrais e 

museológicos, frutos de vaidades pessoais e status social de empresários renomados.  
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A atuação do Estado no âmbito da cultura sempre teve o intuito de utilizá-la como 

ferramenta ideológica na propaganda política. Durante o regime militar (1964-1985) as ações 

do Estado visavam instrumentalizá-la e domesticar seu caráter crítico; submetê-la aos 

interesses autoritários; buscar sua utilização como fator de legitimação das ditaduras e, por 

vezes, como meio para a conformação de um imaginário de nacionalidade (CALABRE, 2007; 

RUBIM A., 2007). Se o fim dos governos autoritários abriu espaço para uma nova 

experiência democrática na gestão pública de cultura, o que assistimos foi transferência do 

papel de fomentar a cultura para a iniciativa privada mediante isenção fiscal às empresas 

investidoras. 

A institucionalização das leis de incentivo à cultura30, um divisor de águas na 

organização da cultura no país (BRANT, 2004; RUBIM L., 2005), causou impacto na 

estrutura, funcionamento e atuação das organizações culturais.  

Com a Lei Sarney, afinidades e interesses privados eram a base da concessão do 

benefício fiscal, numa relação clientelista ou de compadrio entre os criadores da cultura e o 

Estado, independente do mercado; já com a Lei Rouanet, essa relação foi convertida numa 

mediação complexa, onde o Estado incorpora o próprio mercado e o criador cultural precisa 

assumir posicionamento de empresário. A captação de recursos ficou na dependência do 

marketing e do departamento financeiro das empresas que se dispusessem a trocar a posição 

de pagadores de impostos pela de mecenas, propiciando a constituição, com vantagens 

privadas, de um mercado novo: o mercado do consumo cultural empresarial (DÓRIA, 2006). 

Com necessidades, preferências e exigências próprias, esse novo consumidor passou a 

moldar os produtos culturais e até mesmo a reestruturar a própria lógica da produção cultural, 

criando novos mecanismos de seleção, novos serviços de marketing, de empresariamento e 

assessoria cultural e, especialmente, fazendo desaparecer a figura do “artesão” para substituí-

lo pelo realizador capaz de compreender os novos códigos e as novas necessidades que o 

mercado descortina. No geral, o autor (o criador) foi subsumido na “empresa”, e o 

desenvolvimento de sua poética ficou em estreita dependência do marketing do seu 

comprador. Assim, a lógica do mercado se infiltrou progressivamente na produção, 

distribuição e consumo cultural, transformando por inteiro o seu caráter (DÓRIA, 2006). 

Forças políticas e econômicas dominantes impõem padrões mercantis e modelos 

culturais homogeneizados conformados pela lógica da indústria cultural. Nesse panorama 

                                                 
30 Lei Sarney (n° 7.505, de 2 de julho de 1986) serviu de base para criação da Lei Mendonça (n° 10.923, de 30 
de dezembro de 1990) no município de São Paulo que foi seguida por outros Estados e também municípios; Lei 
Rouanet (n° 8313, de 23 de dezembro de 1991 regulamentada pelo Decreto n° 1494 de 17 de maio de 1995). 
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histórico o marketing cultural afirma-se como modalidade de organização e financiamento da 

cultura baseada na relação de troca mercantil entre atores com interesses distintos, muitas 

vezes tensos, que buscam negociar um ganho comum (RUBIM A., 2005, p. 60-62).  

Para captar recursos por meio da Lei Rouanet, há uma portaria que regulamenta o 

envio de projetos e estabelece a documentação obrigatória para o cadastramento de propostas 

e proponentes junto ao MinC. Para pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, 

forma jurídica dos coletivos de cultura popular, são exigidos: 
 
a) cópia autenticada do estatuto social consolidado, ou do estatuto social e alterações 
estatutárias, contendo no objeto social a finalidade cultural, devidamente registrado 
no órgão competente; 
b) Cópia autenticada da ata de eleição da atual diretoria; 
c) CNPJ, contendo atividade cultural registrada no campo "Código e descrição da 
atividade econômica principal" ou "Código e descrição da atividade econômica 
secundária"; 
d) cópia autenticada da Carteira de Identidade e do CPF do dirigente da instituição, 
ou documento de identificação que contenha foto e assinatura, nº da Carteira de 
Identidade e do CPF; 
e) cédula de identidade de estrangeiro da República Federativa do Brasil, quando for 
o caso; 
f) relatório de atividades culturais da instituição. No caso da instituição possuir 
menos de 2 anos de atividades, versão atualizada do Curriculum Vitae ou Portfólio, 
comprovando as atividades culturais de seu(s) dirigente(s) (Art. 1º, parágrafo II da 
PORTARIA Nº 54, DE 4 DE SETEMBRO DE 2008). 

 

Vale ressaltar que embora aceitem projetos de pessoas físicas, as organizações 

formalizadas com CNPJ levam vantagem na fruição de incentivos fiscais, pois podem ter até 

20 projetos em tramitação no MinC enquanto as pessoas físicas só podem ter até 4 projetos.31 

Estimula-se assim a formalização dos coletivos e adoção de estrutura formal burocrática. 

Alguns coletivos que preferem continuar atuando na informalidade utilizam “CNPJ de 

aluguel” recorrendo a organizações instituídas e tendo que repassar cerca de 10 a 20% da 

verba captada para elas.  

 Comenta-se nos “bastidores” que muitos projetos submetidos ao sistema de incentivo 

à cultura são recusados pela baixa qualidade (H. M., Troca de email na Rede.PE, 13/01/2009). 

Há muitas queixas por parte dos fazedores de cultura popular. Uma delas refere-se ao apego 

ao tecnicismo na avaliação dos projetos, tal como ilustra o trecho a seguir: 
ao longo do tempo tenho observado uma grane preocupação daqueles que avaliam, 
ou julgam projetos, se prende muito na parte administrativa, como... inúmeras coisas 
que não vale colocar agora, o importante é ver que, os caras que mandam os 

                                                 
31 Súmulas n°. 1 e 2 aprovadas em 31 de maio de 2010 na 177ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional de 
Incentivo a Cultura (CNIC) do Ministério da Cultura, publicadas no Diário Oficial da União de nº 126, de 5 de 
julho de 2010. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/site/2010/07/09/sumulas-da-cnic>. Acesso em: 10 jul. 
2010. 
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projetos, são competentes na sua arte do fazer, o que ocorre, é que estes artistas são, 
na sua grande maioria, de pouca formação acadêmica, ou nenhuma (estou focando 
principalmente a culura popular), como carnavalesco, vejo meus colegas com 
dificuldade na área de captação de recursos, porque não têm uma boa abordagem, na 
hora do contato com a iniciativa pivada ou mesmo o governo. Quem perde é o povo, 
pois deixa de ter uma produção, artísticamente rica, pela burocracia daqueles que 
querem mostrar serviço para seus patrões, geralmente profissionais de marketing, 
isso sem falar nas articulações escusas da máquina pública, que predomina em nossa 
sociedade. Tudo isso é uma vergonha. (S. G. S., Troca de email na Rede.PE, 
13/01/2009). 

 
 Outra queixa dos Pontos de Cultura é em função do beneficiamento de cultura erudita 

e intervenção de produtores culturais bem relacionados. 
 

Não se iluda não. O cara fez a lei Rouanet para os grandes artistas [...] só quem fazia 
captação eram os grandes produtores e as grandes marcas. Quais eram os 
espetáculos patrocinados pela lei Rouanet? Ópera, teatro, filmes. [...] me diz ai quem 
é a figura de cultura popular que não teve a intervenção de um produtor e conseguiu 
captar na lei Rouanet? Me diga um, me diga um, me diga só um só, só um cara, 
então ai eu vou dizer p---- então eu sou incapaz e você é o cara. Quem capta isso é 
fulano que é filho de umas figuras que é parente de X, que é parente de Y, é uma 
raça só entendeu?  (F. S. S., Entrevista, 22/12/2010). 
 

A maioria dos editais, tanto público quanto privado, exige projeto técnico com 

objetivos e metas, justificativa, plano de trabalho divididos em etapas de pré-produção, 

produção e pós-produção, cronograma, orçamento, avaliação e monitoramento, plano de 

mídia, dentre outros documentos. 

Um dos mestres de cultura popular mais conhecido em Pernambuco, o mestre Manuel 

Salustiano Soares, o famoso Salu, propôs na década de 1990 ao poder público que fosse 

criado o edital oral para analfabetos. Para seu filho, ele dificilmente conseguiria se relacionar 

com o poder público do jeito que está hoje. O mestre não tem paciência nem conhecimento 

para fazer projeto no formato imposto hoje (M. S. S. F., conversa informal, 28/12/10).  
 
Todo ano declarar imposto de renda, tirar certidão negativa, ter contador, o mestre tá 
afim de fazer o brinquedo dele rolar, ele quer fazer o brinquedo dele acontecer, que a 
festinha dele de uma vez no ano rolar. Ele não tá afim de estar captando recurso,ele 
não tá muito afim disso, entendeu. Ele tá muito afim de fazer com que o brinquedo 
role e não de fazer essa captação de recurso [...] com essa disputa insana que tá no 
mercado, que tá imposto à cultura popular (F. S. S., conversa informal, 27/12/10). 

 

 No que se refere aos editais públicos, relato a experiência do Programa Cultura Viva 

em Pernambuco, cuja execução tenho acompanhado mais de perto. Apesar de ter-lhes aberto 

novos horizontes e oportunidades, o convênio como Ponto de Cultura exigiu significativas 

mudanças na forma de administrar suas atividades visando adequação à formalidade própria 

da administração pública (HOLANDA, DINIZ;  LIRA, 2008).  
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 O certame público para muitos grupos, principalmente àqueles que existiam somente 

como movimento cultural, foi uma grande novidade, pois muitos nunca haviam participado de 

seleção por editais e, por isso, inicialmente, tiveram dificuldade para apresentar a 

documentação exigida (DINIZ, 2009, p. 86).  

Ao igualar os coletivos culturais à condição de pessoas jurídicas, as questões 

tecnocráticas e legais das normas dos convênios com o governo e o processo de prestação de 

contas, rígido e burocrático, obrigam-nos a burocratizarem-se (CARVALHO et al., 2010, p. 

7). Para um Tata32 de terreiro de candomblé (L.C.M.D, 26/01/11 – debate em curso EaD):  
 
A “máquina estatal” não está preparada para lidar com os “fazedores da cultura 
local”, grupos informais e artistas, não respeita as tradições e costumes, não valoriza 
o popular e o tradicional. A atual legislação que rege os convênios do Estado é 
inadequada e excludente, acarreta prejuízos para as entidades e trata com as mesmas 
exigências um Ponto de Cultura e uma Empresa com departamento jurídico, 
advogados e profissionais formados e bem pagos. Não conhecem nem re conhecem 
o trabalho cultural realizado na base, na ponta, na rua. 

 

Até mesmo para participar do concurso de agremiações no carnaval promovido pela 

Prefeitura de Recife, os grupos de cultura popular precisam enviar uma série de documentos e 

depois prestar conta de todo o recurso recebido. Porém estas exigências não são feitas para os 

artistas que se apresentam em palco. Para estes, basta apresentar os documentos e uma nota 

fiscal que recebem o cachê, sem precisar prestar contas do que fazem com ele. “Ou seja, para 

a cultura popular, a burocracia é sempre colocada à frente da negociação”. Ademais o valor 

do cachê pago aos artistas de outros Estados é muito maior que o pago aos grupos da cultura 

popular local (OLIVEIRA, 2010, p. 118). 

Diante do exposto, fica evidente que o Estado é um grande difusor de práticas 

empresariais via leis de incentivo e práticas burocráticas via editais (quadro 8). A relação 

entre Estado e mercado como articuladores da ação cultural têm influenciado a forma de 

gestão das organizações culturais demonstrando tendência à mercantilização como padrão 

homogenizador. Assim sendo, o Estado não esteve alheio ao processo de adoção dos 

pressupostos de mercado e do modelo empresarial de gestão por parte de organizações 

culturais (CARVALHO; ANDRADE, 2006, p. 2). 

 

 

 

                                                 
32 Termo da nação Jeje para designar o chefe espiritual e administrador de um terreiro de candomblé. É o 
equivalente ao Babalorixá na nação Nagô. 
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Meio de difusão Práticas do management difundidas 
 

Dispositivos legais de 
captação de recurso 

 

 

Estrutura formal hierárquica, delineamento de cargos, estabelecimento 
de normas de funcionamento (estatuto). 

Quadro 8 – Práticas do management difundidas pelos dispositivos legais de captação de recurso 
Fonte: Pesquisa de campo  

 

O grande e inédito afluxo de recursos para a área da cultura, proporcionado pelos 

dispositivos de financiamento da cultura, tem atraído um número crescente de pessoas para 

atuar na área cultural levando ao crescimento da demanda por capacitação, estimulando o 

surgimento de inúmeros cursos de produção e gestão cultural, em diversos níveis, e como 

conseqüência, demanda por bibliografia especializada (AVELAR, 2008, p. 21). 

Abordo no tópico adiante as práticas do management difundidas pelos cursos 

ofertados no campo da cultura. 

 

4.3.2 Cursos de gestão para organizações culturais 
 

A formação orientada ao desenvolvimento da política, gestão e produção culturais tem 

aparecido com freqüência na agenda da UNESCO desde meados dos anos 1970 (RUBIM, 

BARBALHO; COSTA, 2009, p. 1). Os primeiros cursos voltados para produção cultural no 

mundo datam da década de 1970 quando foi criado na Inglaterra o curso de Arts 

Administration e nos Estados Unidos o curso de Arts Management (BARRETO, 2010).  

Foi, notadamente, a partir da segunda metade da década 1980, com as mudanças de 

ordem econômica, tecnológica, social e cultural, que surgiram novas demandas de profissões 

na área da organização da cultura (RUBIM, BARBALHO; COSTA, 2009, p. 1). 

A organização é um momento imanente ao sistema cultural e a toda e qualquer 

manifestação e expressão cultural, tanto em nível macro como micro-social. “Não existe 

cultura sem seu momento organizativo. Mesmo determinadas manifestações culturais ditas 

espontâneas não podem se realizar sem organização” (RUBIM, BARBALHO; COSTA, 2009, 

p. 5). Há que se esclarecer que o termo organização da cultura é bastante amplo e abriga três 

patamares distintos (RUBIM, BARBALHO; COSTA, 2009, p. 11): 

1) formuladores e dirigentes afeitos ao patamar mais sistemático e macro-social das políticas 

culturais;  

2) gestores instalados em instituições ou projetos culturais mais permanentes, processuais e 

amplos; e 

3) produtores mais adstritos a projetos de caráter mais eventual e micro-social. 
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Não existe um consenso internacional sobre as denominações dos profissionais que 

trabalham na área de organização da cultura:  
 
Denominações como: gerentes e administradores culturais predominam nos Estados 
Unidos e na França; as noções de animadores e promotores culturais possuem uma 
importante tradição na Espanha; em muitos países da América Latina fala-se em 
promotores e trabalhadores culturais e em outros países podem ser utilizados termos 
como: mediadores culturais (França), engenheiros culturais ou científicos culturais. 
Em Portugal, também se utiliza programadores culturais para dar conta de atividade 
particular da esfera da organização da cultura. Recentemente, a noção de gestão 
cultural ganhou vigência em diversos países, dentre eles os ibero-americanos. [No] 
caso brasileiro a noção predominante tem sido a de produção cultural (RUBIM, 
BARBALHO; COSTA, 2009, p. 9). 
 

No Brasil, o predomínio da nomenclatura de produtor cultural pode ser observado na 

nomeação dos primeiros cursos brasileiros na área de organização da cultura e na auto-

denominação dos profissionais que trabalham nesta área (AVELAR, 2008, p. 52; RUBIM, 

BARBALHO; COSTA, 2009, p. 9). 

A primeira escola de produção cultural criada no Brasil foi a Ecoar, em 1999, no Rio 

de Janeiro, fruto da parceria entre as Faculdades Cândido Mendes e a Fundição Progresso 

(AVELAR, 2008, p. 21-22). Posteriormente foram criados os cursos de graduação em 

produção cultural na Universidade Federal Fluminense (UFF) em 1995 e na Universidade 

Federal da Bahia no ano seguinte (BARRETO, 2010; CUNHA, 2005; RUBIM, BARBALHO; 

COSTA, 2009).  

A oferta de cursos na área de organização da cultura por instituições de ensino, 

empresas e organizações do terceiro setor tem crescido nos últimos anos, sobretudo após a 

criação do Programa Cultura Viva, em 2004. Merece destaque a parceria entre a Associação 

Brasileira de Gestão Cultural (ABGC) e a Universidade Cândido Mendes (UCAM), além do 

convênio entre o MinC e a Fundação Getúlio Vargas que têm investido na formação 

profissional de produtores e gestores culturais, legitimando o discurso da necessidade de 

profissionalização do setor cultural e a estruturação da indústria da gestão cultural.  

Atualmente, há cerca de 608 cursos nos níveis técnico, tecnológico, graduação, pós-

graduação, extensão e aperfeiçoamento, além de cursos livres, espalhados em todo o território 

nacional conforme ilustra a figura 7. 
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Fonte: CULT/FACOM/UFBA (2009). 

 
 

Através da ferramenta de mapeamento elaborada pelo CULT/FACOM/UFBA 

(2009)33, verifiquei que a quase totalidade dos cursos oferecidos no Brasil (96%) está 

relacionada à produção e gestão cultural, conforme os dados apresentados abaixo: 
 
- 428 cursos no campo da produção cultural; 
- 156 no campo da gestão cultural; 
- 22 no campo das políticas culturais; 
- 02 outros. 
 

As principais temáticas dos cursos nos campos da produção e gestão cultural são 

elaboração de projetos culturais, divulgação, financiamento da cultura (incluindo o marketing 

cultural para captação de recursos) e economia da cultura. O público alvo são produtores, 

gestores públicos e privados que atuam nos mais diversos segmentos da cultura, tais como 

arte, artesanato, música, dança, teatro, tv, audiovisual e cultura popular.  

Comentarei sobre minha participação em cinco cursos especificamente voltados para 

artistas e organizações culturais, de modo geral. Três foram em nível de extensão, envolvendo 

três universidades (UFPE, FGV e UPE) e dois em nível de curso livre, sendo um ofertado por 

uma entidade do terceiro setor e outro pelo governo estadual. Todos foram gratuitos. Além 

disso, participei do planejamento dos cursos que deverão ser oferecidos pelo Sebrae em 2011.  

 

 

 

                                                 
33 Disponível em: http://www.organizacaocultural.ufba.br/index.php?/curso/exibir_pub/223  

Figura 7 - Mapeamento da Formação em Organização da Cultura no Brasil 
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a) Oficinas de gestão para Pontos de Cultura promovidas pelo Pontão UFPE 
 

A partir da experiência do projeto de extensão da UFPE em convênio com o MinC, 

denominado Pontão de Cultura Rede Integrada dos Pontos de Cultura de Pernambuco 

(RIAPC), o grupo de pesquisa Observatório da Realidade Organizacional diagnosticou, de 

forma conjunta e participativa com os representantes de Pontos de Cultura de Pernambuco34, 

suas necessidades em termos de gestão e suas demandas de formação. Nas primeiras reuniões, 

face ao depoimento de alguns representantes de Pontos sobre a inadequação das teorias da 

administração para sua realidade, foi definido que os cursos ocorreriam no formato de 

oficinas, cujo método fundamental é o da construção coletiva “a várias mãos”, sem produtos e 

conceitos pré-determinados da ciência administrativa. Seria, portanto, um espaço para que 

pudéssemos trocar experiências e colher mais informações sobre gestão, principalmente, para 

contribuir com a organização dos Pontos. Assim, foram elencadas, por ordem de prioridade, 

as temáticas das oficinas a serem realizadas, sendo elas:  
 
1. Comunicação e marketing cultural  
2. Planejamento estratégico e participativo 
3. Captação de recursos e execução financeira 
4. Elaboração de projetos 
5. Legislação 
6. Mercado cultural 
7. Auto-sustentabilidade, cooperativismo e redes 
8. Cultura, cidadania e políticas culturais 
9. Gestão de grupos (LIRA, 2008, p. 37). 

 

Nas oficinas do módulo 1 “Comunicação e marketing cultural”, inicialmente 

buscamos sensibilizar os participantes para a necessidade de organização interna e para isso 

utilizamos algumas dinâmicas e a metáfora de “arrumação da casa”. Enquanto alguns 

representantes de Pontos de Cultura alegaram que “precisam de patrocínio da iniciativa 

privada e por isso devem adequar o uso de ferramentas e instrumentos de gestão” (A. P., 

observação participante, 29/03/2007), outra participante, por sua vez, defendeu enfaticamente 

que “as organizações culturais devem ter seu próprio modo de organização”. Esta justificou 

sua posição dizendo que antes de participar de treinamento da ASHOKA tinha uma visão 

mercadológica, mas depois disso passou a defender que as organizações culturais devem ter 

seu próprio modo de organização diferente das empresas. Ela sugeriu que as organizações 

culturais se inspirem no trecho da música do cantor pernambucano Chico Science: 

                                                 
34 Em reuniões realizadas nos dias 27 de julho e 24 de agosto de 2006 no Centro Cultural Benfica na cidade de 
Recife. 
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“organizando para desorganizar, desorganizando para organizar” (não por acaso escolhido 

como epígrafe deste trabalho) (D. O. X., observação participante, 29/03/2007). 

Chamamos atenção para a importância da comunicação para atingir os objetivos 

organizacionais e apresentamos os principais instrumentos, tanto de comunicação interna 

(oral e escrita) quanto externa. Uma representante de um Ponto de Cultura reagiu 

negativamente, de forma categórica: “enquanto eu estiver à frente do Ponto jamais usarei um 

memorando ou uma comunicação interna” (D. O. X., observação participante, 29/03/2007).  

Verificamos que a reunião é o instrumento mais utilizado pelos Pontos de Cultura para 

promover a comunicação entre os membros. Porém, um participante da oficina (D. S., 

observação participante, 29/03/2007) declarou “odiar” reunião porque “os informes tomam 

conta da reunião” e considera que “acima de uma hora e meia não é seminário”. Sobre o 

prolongamento das reuniões, outra pessoa afirmou que “procura controlar os horários nas 

reuniões” e que o “uso da pauta” é um instrumento para isso (S. S., observação participante, 

29/03/2007). Outro participante disse que em sua organização “adota a estratégia de marcar as 

reuniões às 11:00h ou 17:00, perto do fim dos turnos para serem objetivos” (M. C., 

observação participante, 29/03/2007). 

No que se refere ao marketing, ressaltamos que o conceito foi desenvolvido para 

empresas, apresentamos a ferramenta dos 4 P´s (composto promocional) e problematizamos 

suas adaptações para o âmbito das organizações culturais sem fins lucrativos, como são os 

Pontos de Cultura. 

 

 
Figura 8 – Slide da 4° oficina de comunicação e marketing cultural promovida pelo Pontão UFPE 

Fonte: A autora. 
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Vimos como eles consideram problemático tratar a cultura como produto, trabalhar 

com a noção de público-alvo, segmentação de mercado, concorrência e vendas. Gerou-se 

certo desconforto quando uma representante de um Ponto assumiu abertamente a existência 

de concorrência entre os Pontos que disputam por recursos limitados nos mesmos editais. Na 

visão de L. P. C. (observação participante, 12/04/2007), “temos que ver a concorrência como 

um ponto positivo". No entanto, M. C. P. (observação participante, 12/04/2007), ressaltou que 

“aquele que vence o edital pode não ser o melhor. Os critérios de avaliação são injustos”. 

Houve resistência por parte de J. E. C. (observação participante, 12/04/2007) em tratar os 

demais pontos como concorrentes, pois entende que “os pontos têm que ser parceiros”. 

Porém, em momento posterior, essa mesma pessoa reconheceu a existência de ambiente 

competitivo ao declarar que “os Pontos concorrem com outras instituições da sociedade, 

principalmente concorrência pelo poder” referindo-se ao roubo de equipamentos sofrido pelo 

Ponto do qual fazia parte.  

Outra polêmica gerada foi quando uma representante de um Ponto declarou que 

precisava aprender como “vender seu peixe” (B. O., observação participante, 29/03/2007). Os 

representantes dos Pontos de Cultura se posicionavam de forma diversa quanto à utilização 

das ferramentas gerenciais: enquanto uns se inspiravam em movimentos de resistência 

cultural demonstrando interesse em trabalhar a gestão a partir de uma visão alternativa às 

referências empresariais; outros evidenciavam interesse em conhecer ferramentas e 

instrumentos mercadológicos em vista de buscar patrocínios junto a empresas. 

A partir de nossa experiência nas oficinas anteriores, salientamos, desde o início do 

módulo 2 “Planejamento estratégico e participativo”, a necessidade de se ter em mente na 

hora do planejamento que a realidade das empresas é diferente da realidade dos Pontos de 

Cultura que não possuem fins lucrativos.  

Vimos como eles consideram problemático o estabelecimento de visão e missão 

organizacional, embora saibam muito bem sua razão de existir e aonde querem chegar.   
 
Complicado discutir visão e objetivos. Nossa organização tem uma visão muito 
humanista e transformar isso em objetivo é difícil. Uns queriam colocar que a visão 
é fazer todos da comunidade felizes. Mas não pode ser assim, tem que ser algo mais 
real. Ai me fizeram fazer uma pesquisa na internet, pois temos que de certa forma 
ter uma visão empresarial. Foi muito difícil e complicado discutir isso (S. M., 
observação participante, 28/06/07). 

 

Constatamos que eles não têm o costume de planejar em longo prazo. A lógica deles é 

de planejar por projeto e se organizar contingencialmente, como abordado na seção 4.3. Isto 
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parece constituir um traço característico dos coletivos de cultura popular, tanto pela tradição 

quanto pela própria conjuntura instável da ação cultural. Apresentamos, então, a técnica de 

análise F.O.F.A. (S.W.O.T.) para que eles exercitassem a projeção de cenários e refletissem 

sobre possibilidades para o futuro. 

Identificamos um paradoxo entre as missões dos Pontos voltadas para a coletividade e 

a ausência de articulação concreta entre coletivos e projetos com linhas de atuação afins e 

localizados geograficamente próximos. Verificamos que os Pontos atuavam de forma auto-

centrada focando seus problemas internos. Buscando ampliar o olhar para fora da organização 

interna dos Pontos de Cultura, promovemos uma reflexão sobre a repercussão de suas ações 

no entorno das comunidades/territórios em que atuam. Então, ao invés de exercitarmos o 

planejamento em nível organizacional para cada entidade, propusemos construir 

coletivamente um planejamento centrado na comunidade, discutindo, de forma preliminar, o 

conceito de território, segundo o geógrafo Milton Santos, e assim nos distanciamos do 

referencial da administração.  

Ao fim do segundo módulo, avaliamos que a baixa adesão às oficinas por parte dos 

Pontos (presença média de 9 Pontos por oficina dentre os 34 existentes em Pernambuco), 

mesmo que as temáticas tivessem sido escolhidas por eles, sendo, portanto de seus interesses, 

sinalizava a necessidade de suspender o formato original de trabalho e reorientar as 

atividades. A ação do Pontão UFPE foi remodelada, passando a equipe a realizar visitas nos 

Pontos para conhecer suas necessidades em termos de gestão in loco e posteriormente, 

promover encontros para debater sobre os principais assuntos já elencados (LIRA, 2008, p. 

43). Não acompanhei essa etapa do projeto, pois estava em Porto Alegre cursando parte dos 

créditos do doutorado na Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul na modalidade sanduíche. No entanto, a avaliação da equipe que continuou é que os 

Pontos de Cultura viviam a contradição entre querer discutir e construir formas diferentes de 

gestão, o que requer tempo e demorado, e a urgência de saber fazer a gestão tradicional para 

atender aos editais. Por questões de sobrevivência, a lógica dos editais predominou.  
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b) “Programa de Formação em gestão cultural para Pontos de Cultura” promovido 

pelo Pontão Comuna S.A.35 

 

Este programa de formação específica em gestão cultural direcionado aos Pontos de 

Cultura contemplou ações formativas presenciais e à distância.  

O módulo presencial foi realizado em Recife, no período de 25 a 27 de março de 2009, 

tendo sido abordada uma temática diferente por dia. Como o curso aconteceu em um teatro, as 

instalações físicas não viabilizaram a interação entre os participantes, de modo que foi 

essencialmente expositivo. 

No primeiro dia do curso foi abordado a “Gestão Cultural e Planejamento 

Estratégico”. A profissionalização do campo da gestão cultural, a necessidade de estruturação 

e organização para obter maior desempenho e maior eficiência foram as justificativas que 

embasaram a abordagem dos seguintes tópicos considerados fundamentais na vida de uma 

organização (CUNHA, 2009, p. 15): 
 

 
Figura 9 - Slide do curso presencial promovido pelo Pontão Comuna S.A. 

Fonte: DUO Informação e Cultura (2009). 

 

- Planejamento estratégico: principal ferramenta gerencial para o trabalho cotidiano de um 

gestor cultural. Planejar significa organizar o trabalho através de planos e programas visando 

racionalizar as ações propostas e conseqüentemente obter maior capacidade de viabilização. 

                                                 
35 A Comunidade Santo Antônio - COMUNA S.A. - é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, sediada em Belo 
Horizonte e atua, desde 1991, em projetos culturais e educacionais. Em 2008, a COMUNA SA tornou-se Pontão 
de Cultura por meio de convênio com o MinC para realização do Programa de Formação em Gestão Cultura dos 
Pontos de Cultura e contratou a plataforma de ensino à distância da empresa DUO Informação e Cultura.  
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Para isso faz uso de um conjunto de métodos e técnicas. Planejar não quer dizer intervir na 

liberdade de expressão individual ou de grupo, mas sintonizar idéias, realidade e recursos para 

tornar mais eficiente e eficaz a ação proposta. Deve ser participativo e flexível. Apesar de 

afirmar a não existência de um modelo de planejamento estratégico único, sugerindo o 

respeito à realidade de cada situação e metodologias diferenciadas, a professora explicou 

como estruturar um planejamento estratégico. Trabalhou conceitos de análise do contexto, 

construção da linha da vida, missão, visão, foco, inovação/diferencial, resultados, objetivos, 

estratégias, estrutura organizacional, organograma e atribuições, fluxogramas, construção do 

quadro de parcerias, elaboração de um diagnóstico situacional e avaliação e monitoramento 

(CUNHA, 2009, p. 16). 

- Plano de ação: Documento prático e exeqüível. É resultado da necessidade de ações 

executivas que coloquem o planejamento estratégico em prática. É composto pelas diretrizes 

que orientaram a construção dos programas e projetos. Deve estar em consonância com sua 

missão, visão de futuro, objetivos e resultados esperados (CUNHA, 2009, p. 18). 

- Plano de sustentabilidade: análise das diversas fontes de recursos financeiros e 

possibilidades de sustentação das iniciativas. Requer a realização de avaliações sistemáticas, 

um bom fluxo de comunicação e a criação de ferramentas de monitoramento dos resultados 

obtidos, mantendo uma dinâmica cotidiana. Perspectiva de continuidade através da construção 

de parcerias e trabalho em rede de cooperação (CUNHA, 2009, p. 18); 

- Plano de comunicação interna e externa: desenvolver ferramentas de comunicação interna 

que sistematizem as informações institucionais de modo a facilitar o fluxo de informações 

entre as áreas e os departamentos (por exemplo: padronização de peças gráficas, boletim 

impresso e eletrônico e outros), e de comunicação externa por meio de relacionamento 

institucional com os meios de comunicação, assessoria de imprensa e parceiros. O plano deve 

especificar as peças gráficas e o(s) tipo(s) de mídia serão utilizadas (CUNHA, 2009, p. 19);  

- Avaliação e monitoramento de resultados: pautados nos objetivos, critérios e parâmetros 

estabelecidos durante a elaboração do Planejamento Estratégico. Deve-e criar instrumentos de 

controle da efetivação do trabalho, bem como de um sistema contínuo de acompanhamento 

das ações propostas. Recomendou-se realização de reuniões gerenciais mensais documentadas 

em atas e relatórios periódicos (CUNHA, 2009, p. 19); 

- Desenho de projetos culturais: partiu-se do conceito estabelecido pela Organização das 

Nações Unidas que define projeto como “um empreendimento planejado que consiste num 

conjunto de atividades inter-relacionadas e coordenadas para alcançar objetivos específicos 
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dentro dos limites de um orçamento e de um período de tempo dados”. (ONU, 1984). 

Ressaltou-se que não há uma fórmula ou “receita” específica, mas orientações básicas já o 

desenho do projeto depende de sua natureza, finalidade e forma de gestão. No entanto foi 

sugerido um roteiro básico composto pelos seguintes itens: objetivos, justificativa, público-

alvo, estratégia, cronogramas, plano de comunicação, equipe técnica, orçamentos, avaliação e 

monitoramento (CUNHA, 2009, p. 19). 

Na abordagem do planejamento estratégico, a professora abordou a necessidade de 

estrutura organizacional, organograma e atribuições e fluxogramas. Nessa ocasião, me 

chamaram atenção duas intervenções dos participantes a este respeito. Um argumentou que 

“tem instituições que não tem hierarquia ai complica o organograma” (Não identificado, 

observação participante, 25/03/2009). E outra afirmou que “embora se encaixe nas caixinhas 

do organograma, na realidade não é tão hierarquizada” (R.A.S, observação participante, 

25/03/2009). 

 No segundo dia de curso foi abordada a temática da “Economia da Cultura: oferta, 

distribuição, fruição, monitoramento e avaliação”. Foi feito um resgate histórico da relação 

entre cultura e economia, do renascimento à atualidade, mostrando que economia da cultura 

serve para auxiliar no caminho do desenvolvimento econômico. O fim do séc. XX e início 

deste foram caracterizados pela era da economia criativa. Trabalhou-se os conceitos de oferta, 

demanda e distribuição com indicadores estatísticos de órgãos nacionais e internacionais, 

além de ter tratado também a questão do valor das marcas e a criatividade como diferencial 

competitivo.   
 

 
Figura 10– Slide do curso presencial promovido pelo Pontão Comuna S.A. 

Fonte: DUO Informação e Cultura (2009). 
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No terceiro e último dia, o tema foi “Gestão Jurídico-Financeira e Prestação de 

Contas” tendo sido apresentados tópicos da legislação básica e conceitos jurídicos pertinentes 

à cultura e foram esclarecidas dúvidas dos participantes sobre aspectos da prestação de contas. 

Sem dúvida, foi o dia em que houve maior interação entre o professor e alunos.  

Em meio às inúmeras reclamações dos participantes em relação à rigidez da lei, o 

professor, em suas argumentações, afirmou que “a partir do momento que recursos públicos 

são utilizados por meio de convênios, ai muda. Não posso fazer o que der na cabeça, tem que 

seguir regras transparentes”. Sobre o excesso de burocracia, ele entende que surgiu em função 

dos desonestos e que “os honestos têm que se submeter a um grau de rigidez das leis para 

evitar os desvios dos desonestos”. Ele parte da premissa que “se o Ponto se conveniou ele 

compactua totalmente com as regras. Se não concorda, não se convenia ou discute antes. [...] 

Ninguém é obrigado, não é casamento sem divórcio, se achar que não dá para continuar pode 

sair”. Porém alguém retrucou dizendo que “tem coisas que nós estamos sabendo por acaso” e 

reclamou da falta de clareza nas informações que foram inicialmente repassadas pelo 

Programa Cultura Viva. O professor reconheceu que há falhas e que “foi uma coisa nova para 

todo mundo, inclusive para o próprio ministério. Tem coisa errada? Tem. Tem coisa que 

precisa melhorar, mas que bom que está democratizando a verba. [...] É uma mudança de 

paradigma, nós vamos penar um pouquinho, mas é uma coisa muito boa, para o bem do 

Estado, evita corrupção”. É uma argumentação muito simplista: os incomodados que se 

retirem, pois o governo já está fazendo muito repassando o recurso36.  

Nos dois meses seguintes ocorreu o módulo à distância37, no período de 30 de março a 

02 de junho de 2009, composto por cinco disciplinas: “Planejamento e Cultura”, “Política 

Cultural”, “Economia Solidária e Sustentabilidade”, “Gestão financeira: Prestação de contas” 

e “Redes Sociais e Comunicação”. Apesar de ser virtual promoveu maior discussão e 

interação que a parte presencial. 

A primeira disciplina foi de “Planejamento e Cultura” onde foram apresentados 

conceitos básicos de planejamento, uma visão geral de estratégia e a importância da 

informação e posteriormente foram discutidas a análise e estruturação de planejamento 

                                                 
36 Discurso semelhante ao dos funcionários do MinC que vieram a Recife na ocasião do I Encontro Sub-regional 
Nordeste dos Pontos de Cultura realizado nos dias 29 e 30 de junho de 2007. Eles reconheceram que no início do 
Programa Cultura Viva foram repassadas várias informações equivocadas, que o MinC está revendo suas falhas 
e afirmaram apenas estarem cumprindo as regras da instrução normativa que trata de convênios. Porém, o 
“equívoco” e “falhas” do MinC levou muitos proponentes a terem seus nomes incluídos no Cadastro de 
Inadimplentes do Ministério Público (CADIM) e muitas entidades estão ameaçadas de perderem seu CNPJ se 
não devolverem o recurso que pagaram a contadores que de início foi permitido e depois o MinC disse era ilegal. 
37 Através da plataforma virtual: http://duo1.tempsite.ws/ead/login.php  
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estratégico a partir de um roteiro sugerido. Também foi apresentada a técnica do Balanced 

Scorecard, mas não chegou a ser discutida. Essa primeira disciplina foi a mais rica em dados 

sobre a problemática em estudo e por isso, dei maior ênfase nas discussões em comparação às 

demais. 

O professor chamou atenção para o fato de que os conceitos básicos derivados da 

administração geral e típicos da gestão empresarial precisam ser adaptados para o setor 

cultural devido a diferenças que dizem respeito à definição de objetivos (não empresariais), à 

natureza das organizações (a grande maioria pertence ao terceiro setor), ao tipo de integrantes 

(muitos voluntários) e às motivações dos envolvidos (preocupações éticas, envolvimento 

pessoal com uma causa), dentre outras diferenças (NOVATO, 2009, p. 4).  

Questionados sobre quais as maiores dificuldades em realizar um planejamento, as 

respostas mais freqüentes foram a seleção de estratégias e a implantação/execução do 

planejamento. Outras dificuldades citadas foram, por exemplo: a falta de clareza na definição 

dos objetivos, manter a regularidade de reuniões para desenvolvimento e acompanhamento do 

planejamento.  
 
Não existe muito o hábito, na maioria das organizações culturais, em desenvolver 
um planejamento estratégico. Muitas pessoas não conseguem fazer um planejamento 
de sua própria vida... Então acho que a maior dificuldade estar em colocar esta 
ferramente em prática e seguir os passos até o fim (M. D. C. G. V., observação 
participante, 15/04/2009).  

 

Solicitados a apontar características específicas do setor da cultura que podem 

significar restrições para os processos de planejamento e definição de estratégias, as respostas 

foram diversas: ausência de estrutura organizacional, falta de foco, indefinição da missão e da 

visão institucional, dependência de recursos públicos, burocracia do MinC, adaptação dos 

custos a cada rubrica, instabilidade da área cultural no país tanto econômica como em termos 

de continuidade administrativa, possuir membros voluntários sem dedicação de tempo 

integral, e principalmente, a falta de conhecimento e pessoal qualificado, de alguma forma 

atrelada a outras questões tais como a resistência frente a novas metodologias de gestão, falta 

de sistematização de informações, inclusive de documentos relativos à história da entidade. 

Destaquei algumas falas sobre a questão da capacitação dos membros das 

organizações culturais por estar, diretamente, relacionada à problemática desta tese. Uma 

pessoa atribuiu dificuldade de planejar ao fato de sua organização ser “formada por pessoas 

humildes que detém poucos conhecimentos dos processos de planejamento” (C. A. C., 

observação participante, 14/04/2009). Outra declarou o seguinte: 
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Pela pouca experiência q tenho nesta área, pois atuo na área da cultura apenas há 3 
anos, percebo que existe um acerta dificuldade em aplicar conceitos e práticas da 
área de planejamento, até mesmo pq eles n são conhecidos ou se o são, às vezes 
parecem bicho-de-sete-cabeças. Então, uma característica talvez seja a falta de busca 
de profissionalização na área de gestão, pois as pessoas q participam da área cultural 
são altamente talentosas e apaixonadas pelo q fazem e parar p pensar em administrar 
fica parecendo algo monótono e sem graça (K. R. C. C., observação participante, 
12/04/2009). 

 

Outras participantes injetaram um toque positivo à discussão ao evidenciar em suas 

falas, apresentadas abaixo, que as pessoas envolvidas com cultura têm um compromisso 

substantivo com ela, o que as faz mais fortes: “todos nós que atuamos nessa área somos 

apaixonados e compromissados com a causa, se fosse diferente seria bem mais difícil, né..” 

(K. S. M., observação participante, 15/04/2009). 
 
O compromisso com as raízes populares de uma comunidade, as questões que 
envolvem a demanda por justiça social, trazem para o setor pessoas dispostas a 
enfrentar desafios, que, muitas vezes, numa atividade remunerada, ou em um 
emprego qualquer, eleas jamais tivessem a motivação para enfrentar.são muitas das 
manifestações culturais fazem parte de uma camada da população que precisa se 
desdobrar para sobreviver (M. S. M. B., observação participante, 14/04/2009). 

 

Reconhecendo a baixa capacitação dos membros dos coletivos de cultura popular, mas 

destacando seus pontos fortes, a fala a seguir merece ser destacada:  
 
Creio que o item 1 - Análise do Ambiente Organizacional deve ser o mais difícil, 
por ser o mais importante, a meu ver. Considero esse o mais crítico, pq se vc não 
avaliar bem o ambiente interno, as pessoas envolvidas com o ponto de cultura, a 
organização, remetendo inclusive para a história de sua construção, suas raízes, que 
são peculiares a "organizações" populares de cultura, muitas vezes adotando apenas 
formalmente os cargos que servem de modelo para "estatutos", mas, na prática 
funcionando informalmente, como no nosso caso: o nosso Presidente é mais Mestre 
do que dirigente, é mais cantador das loas e toadas do maracatu, do que 
propriamente "executivo" da instituição. No entanto, ele é peça fundamental na 
estrutura, como seria um cacique numa tribo indígena. E é presidente, por isso. 
Bastava-lhe o cargo de Mestre, entende. [...] Creio que é preciso louvar essas 
pessoas, que como o nosso Mestre, há 30 ou 40 anos, que batalha, praticamente só, à 
frente de uma instituição sem recursos. Semi-analfabeto, pedreiro de formação na 
labuta, o Mestre é articulado com diversos órgãos de cultura, participa de tudo o que 
aparece, e, inclusive nos cativou, com seu jeito simples, conquistando a nossa 
parceria. No curso temos 5 pessoas que ele trouxe para ajudar o projeto. Isso é 
jeitinho? Claro que é. O Mestre desconhece a palavra planejamento. No maracatu 
não há hábito de planejar. Mas sua "organização" se sustenta há 79 anos, de pai pra 
filho. O jeitinho é a única metodologia empregada por eles para sobreviver. E estão 
vivos! Agora com estatuto de Ponto de Cultura! (L. E. M. N., observação 
participante, 09/04/2009). 

 
O professor argumentou a favor de uma apropriação das ferramentas que nasceram 

para empresas, mas que podem ser adaptadas para organizações públicas ou do terceiro setor 

com as modificações que se fizerem necessárias (NOVATO, 2009, p. 10). A necessidade de 
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adaptações foi evidenciada em alguns estudos de caso e no depoimento das pessoas 

envolvidas na gestão das organizações culturais. Uma delas afirmou que “planejamento 

estratégico inicialmente parecia coisa só de empresas, do capitalismo” e que os membros de 

sua organização estão focados no fazer cultura, no movimento social e pouco voltados para o 

campo empresarial da administração (K. S. M., observação participante, 13/04/2009). 

Na segunda disciplina intitulada “Política Cultural” foi feita uma análise 

contemporânea do setor cultural e dos conceitos de políticas culturais e políticas públicas. 

Discutiu-se o alargamento do campo cultural e do conjunto de agentes que atuam no contexto 

atual de desenvolvimento do setor. 

A terceira disciplina “Economia Solidária e Sustentabilidade” apresentou e discutiu 

fundamentos, princípios e conceitos da economia solidária, bem como sua relação 

sustentabilidade. Gerou-se reflexão a partir de estudo de casos de empreendimentos 

autogestionários e práticas sustentáveis, abrangendo aspectos econômicos, políticos, sociais e 

culturais da realidade brasileira. Teve por objetivo compartilhar a diversidade de 

conhecimentos, linguagens e experiências vivenciadas pelo movimento de economia solidária 

no país. 

A quarta disciplina foi a de “Gestão financeira: Prestação de contas”. Como o 

professor foi o mesmo que ministrou o curso presencial, aproveitou-se a oportunidade para 

aprofundar as discussões sobre a legislação que rege os convênios entre Estado e sociedade 

civil e tirar dúvidas sobre o passo a passo da prestação de contas que é a grande dificuldade da 

maioria dos Pontos de Cultura pelas incoerências entre a proposta inovadora do Programa 

Cultura Viva e a legislação vigente (HOLANDA, DINIZ; LIRA, 2008). 

A quinta e última disciplina tratou do tema “Redes Sociais e Comunicação”. 

Introduziu-se a teoria das redes; conectividade, auto-organização e dinâmicas de colaboração 

horizontal; aspectos teóricos da organização em rede; aspectos práticos relativos à criação, 

animação e gestão de redes sociais com ênfase especial nos processos de cooperação cultural; 

além de experiências brasileiras de redes no campo da cultura. 

Atuar em rede para os participantes do curso tanto se refere a participar de fóruns 

municipais, estaduais, nacionais, e-groups, como utilizar mídias sociais (Orkut, Facebook, 

Myspace, etc). A internet é considerada “hoje em dia sem dúvida nenhuma o meio de 

comunicação mais viável economicamente e acessível” (K. M. S., observação participante, 

17/06/2009), mais eficaz (P. R., observação participante, 16/06/2009), J. A. V. C. F., 

observação participante, 16/06/2009). 
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Ficou evidente que o acionamento de redes para fins colaborativos ocorrem com 

objetivos amplos para a sociedade, como nos exemplos dados que a rede serviu para articular 

mobilizações para ajudar vítimas de catástrofes naturais e doação de sangue. Para os objetivos 

organizacionais, redes são usadas para trocar informações e resolver problemas comuns em 

relação ao governo.  

Também é utilizada para recrutar oficineiros: “uma colega de outro ponto me indicou 

os oficineiros que poderiam realizar um trabalho de qualidade, e assim contactei com grupo e 

facilitou a realização do curso” (N. R. B., observação participante, 29/05/2009); “Estavamos 

precisando de um instrutor para um projeto, começamos a pensar em que ponto de cultura nós 

poderiamos ver essa disponibilização. Contactamos o ponto e assim conseguimos o refeitdo 

instrutor” (M. F. G. C., observação participante, 23/05/2009).  

Sem dúvida, a principal e mais freqüente utilização da rede é para troca de 

informações/notícias e divulgação de suas ações: “Normalmente utilizamos nossas redes de 

contatos para fazer eventos em nosso ponto de cultura”. (E. A H. F., observação participante, 

30/05/2009).  
 
Sempre que queremos divulgar um evento ou promover um evento procuramos 
pessoas do Forum e apartir da ir encontramos pessoas que já conhemos e sempre 
tem nos apoiado pra realizar um evento ou uma oficina e até mesmo na propria 
divulgação de eventos e oficinas (G. E. S, observação participante, 09/06/2009). 
 

Outro exemplo dado foi a articulação e divulgação da festa de entrega do Prêmio 

Culturas Populares que: 
 
contou com a colaboração do grupo, comunidade, imprensa e amigos, além do apoio 
da Fundação de Cultura [municipal]. Como meios de comunicação foram utilizados 
rádio, televisão, carro de som, cartazes, e-mails, Orkut e boca a boca. A divulgação e 
o evento foram muito bem sucedidos, graças à rede de relacionamento e à qualidade 
das atrações (R. M. S., observação participante, 17/06/2009). 

 

c) “Programa de Capacitação em Projetos Culturais” promovido pela Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas 

(Ebape/FGV) em convênio com o MinC. 

 

Este programa vem sendo desenvolvido à distância e com atividade presencial. 

Primeiramente foi oferecido um curso à distância38 de nivelamento para oficinas presenciais, 

                                                 
38 Através da plataforma virtual: http://www5.fgv.br/fgvonline/minc/cursos.asp  
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que foi composto por quatro módulos que abordaram os seguintes conteúdos (FGV/MinC, 

2010):  
 
Módulo 1 - Conceitos  
Cultura, desenvolvimento e bem cultural  
Política pública na área cultural  
Elaboração de políticas culturais  
Gestão cultural  
 
Módulo 2 – Economia da cultura  
Cultura da economia e desenvolvimento 
Financiamento estatal  
Financiamento não estatal  
Partícipes  
 
Módulo 3 – Gestão cultural  
Gestor e produtor cultural  
Produção cultural  
Gestão cultural 
Módulo 4 – Direitos autorais  
Propriedade intelectual  
Direitos autorais morais e patrimoniais  
Domínio público  
Direitos conexos  
Limitações aos direitos autorais  
Gestão coletiva de direitos autorais  
Direito autoral no ambiente digital  

 

Nessa etapa de nivelamento não houve interação entre os participantes. Destaquei 

alguns trechos da apostila fornecida que se relacionam com a problemática da tese. A FGV e 

o MinC admitem que “não existe uma administração cultural unívoca, pois as instituições 

culturais adotam formas variadas de atuação e se dedicam a objetivos múltiplos” 

(FGV/MINC, 2010, p. 23), chamam atenção para não confundir as indústrias culturais com as 

organizações culturais que não buscam benefício econômico através de sua atividade são 

instrumentos a serviço de uma utopia (Ibid., p. 42) e reconhecem que os instrumentos 

gerenciais possuem “substrato cultural”.  Métodos e técnicas são oriundos de alguma cultura e 

“sempre influenciam a realidade cultural à qual se aplicam” (Ibid., p. 23).  

Consideram que “as festividades populares de mais profundas raízes culturais” são 

uma cultura “autogerida” e continuam sendo realizadas, apesar das crises financeiras do 

Estado, da recessão, do impacto das indústrias culturais, da crônica escassez de fundos para a 

cultura. Por serem expressão do patrimônio cultural, nascem por “iniciativa própria” da 

comunidade com a “cooperação não coordenada” de empresas e prefeituras. São 

manifestações auto-sustentadas e, em geral, não fazem parte da política pública, quando o 

fazem, integram o setor de turismo (FGV/MINC, 2010, p. 45). 
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Após todas estas considerações, difundiu-se o discurso da necessidade de 

profissionalização da gestão cultural justificada do seguinte modo: 
 

 
Figura 11 – Justificativa para profissionalização da gestão cultural 

Fonte: Apostila de Nivelamento para Oficinas Presenciais (FGV/MINC, 2010, p. 49). 
 

 Ao abordar a gestão cultural, estabeleceu-se distinção entre dois atores fundamentais: 

o gestor e o produtor cultural, terminologias que são muito confundidas no próprio meio 

cultural.  

Tomando por base a obra de Avelar (2008, p. 50), considera-se que o gestor cultural 

lida com políticas institucionais, sendo responsável pela estrutura, alocação de recursos 

humanos, financeiros, tecnológicos. Esse profissional tanto pode administrar grupos e 

instituições culturais, intermediando as relações dos artistas e dos demais profissionais da área 

com o poder público, as empresas patrocinadoras, os espaços culturais e o público 

consumidor de cultura, como pode desenvolver e administrar atividades voltadas para a 

cultura em empresas privadas, órgãos públicos, organizações não governamentais e espaços 

culturais. Já o produtor cultural está relacionado ao lado mais executivo, mais cotidiano de 

um projeto cultural. Ele cria e administra diretamente eventos e projetos culturais, 

intermediando as relações dos artistas e demais profissionais da área com o poder público, as 

empresas patrocinadoras, os espaços culturais e o público consumidor de cultura. Porém, 

salientou-se que nem sempre esta distinção é clara e que, em diversas situações, um mesmo 

profissional pode atuar simultaneamente como gestor e produtor FGV/MINC, 2010, p. 49). 

Em termos de métodos e técnicas gerenciais, abordou-se o marketing cultural como 

“instrumento valioso” para “atrair as pessoas” e “formar o público”. Para isso, fez-se 

diferenciação entre o marketing praticado por uma empresa ou instituição e o marketing 

cultural, que também é alvo de confusão na área, inclusive na literatura especializada no 

Brasil (o que será abordado adiante). O marketing praticado por uma empresa utiliza 

elementos culturais como veículo de divulgação, subvenciona eventos artísticos e culturais 

como suporte da própria imagem institucional Já o marketing cultural, por sua vez, é 
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praticado pelas instituições culturais para vender seu produto e seu negócio cultural ou para 

obter recursos para seu financiamento e para isso recorre aos instrumentos estratégicos de 

marketing (produto, preço, distribuição e comunicação) (FGV/MINC, 2010, p. 44). 

Abordou-se também os conceitos de projeto, ação e programa, dando ênfase às três 

principais fases para a realização de um projeto cultural: a pré-produção (concepção da idéia), 

a produção (operacionalização do projeto) e a pós-produção (consolidação dos resultados 

obtidos) (FGV/MINC, 2010, p. 53). 

A etapa seguinte foi presencial e consistiu na realização da Oficina de Projetos 

Culturais em Garanhuns-PE de 26 a 28 de maio de 2010. Nela, foi repassada a metodologia 

do Marco Lógico, também conhecida como Matriz Lógica, que é uma das mais difundidas 

metodologias utilizadas no planejamento, monitoramento e avaliação de programas e projetos. 

Tem como seu principal produto uma matriz quatro por quatro. Começando de cima para 

baixo, a primeira das categorias desta matriz é a finalidade, seguida do objetivo/produto, das 

metas e por último dos recursos. Para cada uma dessas categorias deve-se elaborar uma 

descrição, seus respectivos indicadores, os meios de verificação correspondentes e suas 

premissas. O objetivo é permitir uma visão imediata e não detalhada do objeto, intenções e 

condições do projeto, alem de fixar os critérios e meios de verificação de recursos e metas. 

Com base nesta matriz é que o projeto deve ser redigido. Esta oficina teve como principal 

referência bibliográfica o livro “Projetos culturais: técnicas de modelagem” de autoria de 

Hermano Roberto Thiry-Cherques, professor da FGV que foi a instituição promotora do 

curso.  

A turma foi dividida em grupos de trabalho. O grupo do qual participei foi formado 

por sete pessoas que, exceto eu, ocupavam cargo na secretaria de cultura e/ou turismo de 

municípios do interior de Pernambuco e em um órgão estadual fomentador da cultura. Nós 

tivemos bastante dificuldade de enquadrar nossa idéia inicial de projeto na matriz lógica e 

terminamos abandonando a idéia e criando outra que se adequasse melhor à metodologia 

aplicada. Mesmo assim, as dificuldades não foram eliminadas e tínhamos vergonha de tirar 

dúvidas com o professor (a postura dele era um tanto inibidora, e o paletó e gravata deram-lhe 

um ar de superioridade, destacando-o dos trajes espontâneos e característicos do meio 

artístico e cultural). Eu cheguei a comentar com ele que estava me sentindo cognitivamente 

limitada por não conseguir abstrair o raciocínio proposto. Fiquei refletindo se com o nosso 

grupo que tinha bom nível de escolaridade e experiência na área de cultura estava ocorrendo 

isto, como estariam se sentindo os membros dos outros grupos. Durante o lanche nos 



 

 
 

149

intervalos conversei informalmente com colegas dos demais grupos e percebi que eles 

também estavam sentindo dificuldades em aplicar a metodologia. salientar o viés tecnicista do 

curso. 
 

 
Figura 12 – Slide da oficina presencial promovida pela FGV/MinC 

Fonte: Material didático distribuído na oficina (FGV/MINC, 2010). 
 

Após esta oficina presencial, deu-se início à etapa avançada à distância. Primeiro foi 

ofertada a disciplina “Política e Gestão Cultural” no período de 07/01/11 a 07/03/11 abrangeu 

o seguinte conteúdo: 
 
Módulo 1 – Abordagens teóricas de cultura 
Cultura  
Identidade e diversidade cultural  
Patrimônio cultural 
Espaços rural e urbano na cultura  
 
Módulo 2 – Políticas públicas na área de cultura  
Política cultural 
Bem cultural 
Indústria cultural 
Vantagens e desvantagens da indústria cultural  
 
Módulo 3 – Estratégias de gestão cultural 
Participação da comunidade 
Gestão cultural 
Ministério da cultura 
Sistema nacional de cultura 
Políticas públicas para a cultura.  
(FGV/MINC, 2011). 
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Destaco alguns trechos da apostila que tangenciam a problemática desta tese por terem 

abordado os conceitos de bem, produto e consumo cultural, a distinção entre indústria cultural 

e empresa cultural, além dos desafios postos pela relação entre cultura, mercado e gestão.  

Definiu-se bem cultural como a “expressão do artista materializada pela técnica e 

eventualmente reproduzida pelo suporte de difusão, estabelecendo uma relação de 

comunicação entre o criador e o consumidor”. Reconhece-se que mesmo quando a difusão de 

um bem cultural utiliza técnicas de reprodução, a “criação artística é única” e “cada bem 

cultural tem um valor de uso específico, ligado à personalidade de seu criador”. O fato do 

trabalho artístico não ser tão suscetível a aumentos de produtividade como outros setores da 

atividade econômica foi encarado de forma negativa alegando que, “isso pode levar implícita 

uma degradação da posição competitiva de certos bens culturais”. Para que o bem cultural 

acione a indústria cultural é necessário transformar um valor de uso único e aleatório em valor 

de troca múltiplo e efetivo, bem como difundir massivamente o bem cultural transformando-

o, assim, em produto ou mercadoria cultural (FGV/MINC, 2011, p. 26). 

Assim como na etapa anterior, foi destacada a importância de não confundir as 

indústrias culturais com as empresas culturais. Primeiro utilizou-se a seguinte definição de 

empresa cultural, de autoria de Canas (1987):  
 
As empresas culturais produzem bens que não respondem nem a uma necessidade, 
nem a uma possibilidade razoável e previsível de lucro. As empresas culturais 
respondem e servem a necessidade do criador. As empresas culturais não têm como 
finalidade a rentabilidade econômica, mas a reprodução da atividade produtora do 
artista. As empresas culturais não podem estar integradas nem a uma lógica de 
serviço público, nem a uma lógica de rentabilidade econômica. As empresas 
culturais são instrumentos a serviço de uma utopia, individual – no caso de uma 
companhia – ou coletiva – projeto alternativo de desenvolvimento cultural ou de 
empresa alternativa (FGV/MINC, 2011, p. 28). 
 

E depois explicou-se as origens da expressão indústria cultural cunhada pelos filósofos 

alemães Max Horkheimer e Theodor W. Adorno e seguidores que apresentam uma “imagem 

muito negativa da industrialização da cultura”, considerando que este fenômeno “só serve 

para deteriorar o nível da criação humana”, e transformar “as manifestações mais nobres do 

espírito” em “banalidades comercializáveis” (FGV/MINC, 2011, p. 29). Trabalhando suas 

vantagens e desvantagens, comparou-se as indústrias culturais com a imprensa que, desde sua 

invenção, “tem difundido trabalhos medíocres juntamente com obras primas” (Ibid., p. 33). 

Foram elencados os aspectos positivos e negativos da indústria cultural: 
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Aspectos negativos 
- ocultação progressiva ou marginalização das mensagens culturais que não 
revestem a forma de mercadorias dotadas de um valor de intercâmbio econômico; 
- novos equilíbrios socioeconômicos e socioculturais entre os detentores do poder e 
a massa enorme daqueles a quem se distribuem os produtos da indústria cultural; 
- conflito com a identidade cultural; 
- desestímulo à produção local provocado pelo baixo custo das mensagens 
importadas; 
- produção uniformizada, que se baseia na trivialização, no caráter efêmero e no 
empobrecimento do conteúdo. 
Aspectos positivos 
- ampliação do acesso às mensagens culturais; 
- redução dos custos de produção e consumo; 
- transformação da criação profissional e intensificação dos contatos entre os 
criadores e a população; 
- novo impulso à ação educativa; 
- função do livro e da rádio e televisão educativas; 
- acesso de toda a população ao conhecimento do mundo em seus diversos aspectos. 
(FGV/MINC, 2011, p. 34). 

 
Assume-se que os encontros da cultura com o mercado são, em geral, conflitantes. 

Identifica-se a indústria cultural como a área onde ocorre, de forma mais clara, a intersecção 

da vida cultural, dos atores de cultura, com a dos atores do mercado, pois cada um tem 

motivações e objetivos diferentes e responde a leis ou tendências sociais diferentes e, muitas 

vezes, opostas. Cada indústria cultural age com racionalidade de mercado. Nesse sentido, a 

indústria cultural não se diferencia de qualquer outro segmento da indústria ou do comércio. 

A diferença está em que a mercadoria com que transaciona é um produto cultural 

(FGV/MINC, 2011, p. 31). Cita-se Madonna, Michael Jackson e Mickey Mouse como 

exemplos bem sucedidos da indústria cultural nas artes do espetáculo ao vivo (Ibid., p. 35). 

No que se refere à avaliação do bem/produto cultural, considera-se que a criação 

artística é avaliada tanto pelos criadores ou especialistas, como pelo público, sendo, portanto, 

objeto de um duplo sistema de avaliação (FGV/MINC, 2011, p. 26). 

Entende-se que o consumo do bem cultural não se reduz a um componente 

material/utilitário e inclui dimensões simbólicas dirigidas à subjetividade do consumidor 

(FGV/MINC, 2011, p. 26). Porém, reconhece-se que há uma associação mercadológica entre 

a mensagem cultural e a incitação ao consumo de produtos (FGV/MINC, 2011, p. 35). 

Retomou-se, então, o assunto do marketing cultural e formação de público discutido na etapa 

anterior do curso à distância.   

Ressaltou-se que “administração de serviços culturais é singular”, devendo “ser 

sensível aos aspectos culturais próprios de cada sociedade” e “melhorar o desempenho das 

instituições públicas e privadas diretamente relacionadas com a vida cultural” (FGV/MINC, 

2011, p. 46). 
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A respeito da profissionalização dos gestores culturais, reconhece-se o desafio de 

“conjugar as ferramentas de gestão às especificidades do campo cultural” e “conciliar o 

capital simbólico do gestor às técnicas de gerenciamento” (FGV/MINC, 2011, p. 48). 

Os debates virtuais versaram mais sobre questões mais amplas e desafios em nível 

macro. Ainda assim foi possível selecionar alguns comentários dos colegas tangenciaram a 

problemática desta tese. 

Uma funcionária de um órgão público defendeu que o problema nem sempre compete 

ao ente público e que cabe aos «fazedores de cultura» adaptarem-se ao contexto: 
 

Os fazedores de cultura precisam de adequar aos moldes do contexto... Artista não é 
produtor cultural, e vive e versa. Pode acontecer sim de o artista ser produtor dele 
mesmo mas uma coisa não significa outra. O artista tem um técnica a apresentar e o 
produtor deve viabilizar meios, canais par que essa técnica escoe, estravaze em 
diferentes locais para um público diverso. São demandas diferentes. Nem sempre a 
falta do recurso é o problema, nem só o ente público é o burocrático ou incapacitado 
(J. M., observação participante, 02/02/2011). 

 

Para L. C. M. D. (observação participante, 26/01/11), “elaborar um projeto cultural, 

habilitar e inscrever em edital público, executar e prestar contas, requer mais conhecimentos 

que a grande maioria dos coletivos culturais e gestores possuem”. Além disso, ele encontra 

dificuldades na distribuição: 
 
Produzir é difícil, mas mostrar seu produto é mais difícil ainda. Sem salas de 
cinema, sem teatros, sem espaços culturais alternativos, sem apoio para a 
manutenção dos espaços culturais tradicionais. Não existe uma distribuição do 
produto cultural local, não temos onde mostrar nossos produtos. O gargalo é na 
distribuição e divulgação da produção local. A mídia massiva não se interessa por 
nosso trabalho. (L. C. M. D., 26/01/11). 

 
 Uma aluna levantou a questão de como capacitar os grupos culturais sem interferir e 

violentá-los simbolicamente: 
 
“Capacitar” os grupos demanda uma interferência muito grande na forma como eles 
produzem cultura. Na verdade, é um processo muito delicado. Geralmente, o que eu 
vejo sendo proposto modifica muito a vivência daqueles grupos com o próprio 
trabalho. Por exemplo, um setor bem afetado [...] são os artesões locais.[...] [que tem 
sido induzidos a] regularem suas atividades com base num mercado maior, para 
exportação. Um mercado que tem como critério de qualidade o uso de técnicas às 
vezes totalmente alheia ao que é feito aqui, que inclusive fazem é substituir o que já 
era praticado aqui. Então a estética regulatória do mercado lá fora passa a ditar o 
exercício dos artesões. Como capacitar sem fazer essa verdadeira violência 
simbólica? (L. M., observação participante, 03/02/2011). 

 
Uma produtora cultural queixou-se que alguns profissionais “vêem os projetos 

culturais como nada mais do que uma possível forma de ganhar dinheiro fácil” (L.U., 

observação participante, 03/02/2011). 
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Dois meses após a conclusão desta disciplina, está aberta inscrição para a disciplina 

“Marketing, Negociação e Apresentação de Projetos” que teve início em junho de 2011, não 

sendo concluída antes da finalização desta pesquisa, portanto, impossibilitando sua análise. 

 

d) “Oficina de Elaboração de Projetos Culturais” promovida pela Faculdade de 

Administração da Universidade de Pernambuco (FCAP/UPE) 

 

A oficina teve a duração de apenas um dia e foi ministrada por dois técnicos da 

Fundarpe no dia 11 de novembro de 2010 no auditório da FCAP/UPE.  Vale salientar que 

estes técnicos não possuem formação em administração, um é produtor e outro brincante da 

cultura popular. Por isso a linguagem foi a mais acessível possível e a didática bastante 

descontraída. 

A decisão de realizar capacitação em elaboração de projetos culturais foi fruto de 

escutas realizadas pela Fundape nos municípios pólos, fóruns regionais, encontros de Pontos 

de Cultura e no Festival Pernambuco Nação Cultural que evidenciaram inquietações e dúvidas 

por parte de grupos culturais e artistas. 

O material didático foi bastante simples, consistiu numa apostila de cinco páginas. 

Buscou-se facilitar o entendimento do processo de elaboração de projetos afirmando que ele 

“pode se tornar muito fácil a partir do momento que a idéia base sobre o que escrever está 

definida” (FUNDARPE, 2010, p.1). Foi explicado o passo a passo e o que deve conter em 

cada item do projeto. O roteiro apresentado foi o seguinte:  
 

1. Introdução 
2. Histórico 
3. Objetivo 
4. Objetivos específicos 
5. Justificativa 
6. Área de abrangência 
7. População atingida 
8. Cronograma de atividades 
9. Planilha orçamentária 
10. Outras informações e anexos. 

 

Destaco algumas dicas que foram dadas sobre alguns tópicos em linguagem coloquial 

e que, a meu ver, desmistificaram a prática de elaboração de projeto.  

No item Histórico, recomendou-se anexar documentação comprobatória, primeiro as 

mais atuais e depois as mais antigas. 
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O tópico Objetivo foi traduzido como “o que se quer?”. Recomendou-se começar com 

verbo no infinitivo e dar para algum amigo ler para ver se é compreensível. Sobre os 

Objetivos específicos, sugeriu-se que o ideal é não ultrapassar cinco e ressaltou-se que eles 

“têm que bater com o cronograma e plano estratégico”. 

A Justificativa foi explicada como a “hora de vender o peixe” e demonstrar que o 

proponente do projeto tem conhecimento do contexto com dados estatísticos. 

Para o tópico População atingida, recomendou-se fazer recorte no público-alvo e fazer 

divisão entre alcance direto e indireto e alertou-se para o cuidado de não se perder em 

detalhes que não estão diretamente relacionados com a proposta. 

No item Cronograma de atividades, foi dito que cada objetivo específico pode ter 

várias atividades. Foi recomendado estabelecer o tempo de execução de cada atividade e 

definir como comprovar que cada uma foi realizada. ´ 

Em relação à Planilha orçamentária, chamou-se atenção para a necessidade de haver 

correspondência entre ela e o cronograma. Recomendou-se diferenciar entre material de 

custeio, capital e contra-partida; fazer pelo menos três cotações de preço, empregar no 

máximo 30% do recurso em divulgação, incluir 20% de INSS no pagamento de pessoa física. 

 Em suma, o conteúdo foi trabalhado de forma bastante didática, sem vocabulário 

rebuscado e nem termos técnicos em inglês, como é comum na área de negócios.  A parte 

desenvolvida no turno matutino foi expositiva e à tarde dividiu-se a turma em grupos, de 

acordo com temas de interesse de cada um, para exercitar o roteiro sugerido. Mas em função 

do tempo escasso, não foi possível realizar as dez etapas do projeto. No grupo do qual 

participei, só conseguimos avançar até o item quatro. Foi difícil transformar a idéia de uma 

representante de um terreiro de candomblé em um objetivo redigido tecnicamente. 

 

e) Curso do “Projeto cultural de formação: produtores de arte e cultura e gestores 

públicos municipais da área de cultura” realizado pela Fundarpe  

 

Esse curso, composto de quatro módulos, foi promovido pela Fundarpe nas doze 

regiões do Estado, tendo sido ministrado por seus técnicos além de professores e produtores 

por ela contratados. Ao término do projeto, a pedido da Associação Cultural e Assistencial 

dos Artistas de Pernambuco (ACAAPE), esse curso foi oferecido em sua sede de forma 

resumida no dia 06 de dezembro de 2010.  
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O curso iniciou com a instrutora do módulo “Identidade cultural regional” 

perguntando aos alunos: “a gente pode trabalhar com cultura e ganhar dinheiro?”. Todos 

responderam sim. Trabalhou-se além do conceito de identidade e patrimônio cultural material 

e imaterial, a questão da valorização das manifestações culturais. A este respeito, destaco 

trecho da apostila fornecida 
 
As manifestações culturais em alguns momentos precisam adaptar-se a questões 
econômicas para sobrevivência dessas linguagens e de seus representantes, por isso, 
as intervenções de especialistas são necessárias para prever e corresponder às 
expectativas dos clientes e manutenção das manifestações. Contudo, a identidade 
cultural necessita ser preservada, valorizando as tradições regionais, as habilidades 
dos produtores e as relações existentes nos grupos (FUNDARPE, 2010, p. 10). 
 

No módulo “economia da cultura” foram tratados os conceitos de cadeia produtiva, 

arranjos produtivos locais, indústria criativa e sustentabilidade e o módulo “Legislação” 

abordou as leis de incentivo a cultura. 

No módulo “Projetos Culturais” buscou-se, assim como na experiência descrita no 

tópico anterior, desmistificar o planejamento usando linguagem coloquial. O professor 

começou sua fala citando trecho do livro “Alice no país das maravilhas” para sensibilizar 

sobre a necessidade de planejamento e afirmou que “todo mundo sabe o que é e faz, o que 

precisa é refinar esse planejamento, é aprender a técnica”. O projeto foi abordado enquanto 

instrumento de planejamento. Trabalhou o conceito de projeto do dicionário Aurélio.  
 
A montagem de um projeto cultural, embora deva ser muito cuidadosa, não 
representa um obstáculo intransponível. Primeiro precisa se ter uma boa idéia. As 
primeiras tentativas podem ser um pouco frustrantes, mas acaba-se pegando jeito. 
Afinal, só se aprende a fazer, fazendo. A capacidade técnica é um fator fundamental 
para se obter resultados positivos. Não adianta ter excelentes idéias se não há 
competência para desenvolver uma boa estratégia de como materializá-la 
(FUNDARPE, 2010, p. 78). 

 
 Reconhecendo que não existe um formato único para o documento final de projeto, 

buscou-se ensinar a lógica do planejamento (FUNDARPE, 2010, 79). O professor 

recomendou que cada organização/grupo tenha um projeto matriz completo e detalhado e dele 

derive uma versão comercial para obtenção de patrocínio e versões adaptadas a cada edital 

que possui exigências diferentes. 

Convém ressaltar que após ter participado de dois cursos de duração de um dia e carga 

horária reduzida, entendi a crítica tecida por uma representante de afoxé, no evento Teia PE, 

sobre os cursos ministrados nesses moldes: 
 
há necessidade de uma formação pra gente compreender os projetos, só pode ser 
bem vindo. [...] nós sabemos que tem que ter uma equipe pré-parada 
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academicamente para se compreender a linguagem, mas não podem um dia mostrar: 
“olha é assim que se faz projeto, objetivo, etc...”. Tem que tentar compreender, com 
uma overdose de conhecimentos e de uma linguagem que não se tem acesso no dia-
a-dia, isso dificulta (M. C. S., entrevista, 27/02/10). 

 

É preciso rever a duração dos cursos ofertados e incluir tempo para discussão, reflexão 

e prática dos conteúdos. 

 

f) Cursos a serem promovidos pelo “Projeto Negócio a Negócio - edição especial 

para artistas e produtores culturais” do Sebrae  

 

“Negócio a Negócio” é um projeto de atendimento itinerante do Sebrae para micro e 

pequenas empresas que consiste na realização de três visitas técnicas a empreendedores 

individuais e micro-empresas com até quatros funcionários visando contribuir para a 

formalização de empreendimentos e melhoria da gestão dos negócios com posterior 

atendimento continuado à distância.  

 O Sebrae lançou uma edição especial voltada para artista e produtores culturais. 

Participei do primeiro encontro que aconteceu em 10 de setembro de 2010 no auditório do 

Sebrae para fazer um diagnóstico das principais dificuldades administrativas sentidas pelos 

artistas e organizações culturais. Os interessados preencheram um formulário que tinha por 

objetivo avaliar o conhecimento que eles têm sobre mercado, clientes, processos produtivos e 

finanças. Após dois meses, os respondentes foram convocados para a divulgação dos 

resultados. Esse encontro ocorreu em 14 de dezembro 2010 e foram discutidas propostas de 

cursos a ser ofertados para atender as necessidades detectadas. 

O coordenador do projeto declarou que os 103 respondentes da pesquisa tiveram 

dificuldade para preencher o questionário: “tive que traduzir porque o questionário aplicado é 

padronizado para todos os setores”. Ele citou como exemplo da dificuldade no preenchimento 

o fato de artista não terem clientes, “eles têm público”. 

Uma representante do Sebrae considera o setor cultural como “um setor carente” e 

admitiu dificuldade de interagir com seus componentes: “a gente não sabe sem ajudar, não 

consegue se comunicar”. 

O perfil dos respondentes é de pessoas que praticam atividades culturais há muitos 

anos, às vezes herdadas por gerações. 47,5% deles atuam em atividades paralelas e dedicam-

se à cultura nas horas vagas.  
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De modo geral, os artistas e produtores culturais que responderam à pesquisa têm bom 

nível de conhecimento do mercado. Tiveram dificuldade de responder questões sobre os 

clientes e o processo produtivo já que o questionário aplicado serve à indústria, comércio e 

serviço. Segundo coordenador do Sebrae e consultor contratado para pesquisa, até os 

comerciantes sentem dificuldade. O maior gargalo deles é a área de finanças. Após este 

diagnóstico, analistas e técnicos desta instituição iriam procurar novamente os 

empreendedores culturais para oferecer cursos e treinamentos voltados para as carências 

gerenciais apontadas por eles. Porém, até o momento de fechamento da tese isso ainda não 

tinha ocorrido.  

O consultor contratado para realização da pesquisa de campo afirmou que a formação 

do empreendedor cultura é feita “de forma muito autodidata”, “muitas vezes sem pensar” e 

“requer conhecimentos que transcendem o saber técnico de gestão”. São “lógicas que não se 

enquadram”, é preciso “cuidado para não violentar”. 

 Em suma, verifiquei, em minha experiência nos cinco cursos relatados, as principais 

práticas do management disseminadas por eles, tal como elencado no quadro a seguir. 

 
Meio de difusão Práticas do management difundidas 
 

Cursos 
 

Planejamento (análise S.W.O.T, balanced scorecard) marketing (branding, 
análise da oferta e demanda), comunicação interna e gestão de projetos. 

Quadro 9 – Práticas do management difundidas pelos cursos 
Fonte: Pesquisa de Campo  

 
A seguir, abordaremos as práticas do management difundidas pela literatura 

especializada em gestão e produção cultural. 

 

4.3.3 Produção bibliográfica na área cultural 
 

Listo no quadro 10 as obras que versam sobre gestão e produção cultural, por ordem 

cronológica de publicação (ano de lançamento), para demonstrar como os temas foram 

emergindo e a produção bibliográfica foi sendo constituída nesta área. 
 

1. MUYLAERT, Roberto. Marketing cultural & comunicação dirigida. Rio de Janeiro: Globo Editora, 

1993. 

2. MALAGODI, Maria Eugênia; CESNIK, Fábio de Sá. Projetos culturais: elaboração, aspectos legais, 

administração, busca de patrocínio. São Paulo. Instituto Pensarte, 1999. 

3. FALCONER, Andrés Pablo; VILELA, Roberto. Recursos privados para fins públicos: as grantmakers 
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brasileiras. São Paulo: Editora Fundação Peirópolis, 2001. 

4. MACHADO NETO, Manoel Marcondes. Marketing cultural: das práticas à teoria. Ciência Moderna, 

2002. 

5. FISCHER, Micky. Marketing cultural. São Paulo: Global, 2002. 

6. CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Teoria e prática da gestão cultural. Fortaleza: Unifor, 2002.  

7. PRESTES FILHO, Luiz Carlos; CAVALCANTI, Marcos do Couto. Economia da cultura: a força da 

indústria cultural no Rio de Janeiro: E-PAPERS, 2002. 

8. LEITÃO, Cláudia (Org.). Gestão cultural: significados e dilemas na contemporaneidade. Fortaleza: 

Banco do Nordeste do Brasil, 2003. 

9. REIS, Ana Carla Fonseca. Marketing cultural e financiamento da cultura. São Paulo. Thompson, 2003. 

10. INSTITUTO CULTURAL CIDADE VIDA. Perfil de empresas patrocinadoras: 50 dicas de marketing 

cultural. Rio de Janeiro, Record, 2003. 

11. COSTA, Ivan Freitas da. Marketing cultural: o patrocínio de atividades. São Paulo: Atlas, 2004.    

12. CORRÊA, Marcos Barreto. Do Marketing ao desenvolvimento cultural: relacionamento entre empresa e 

cultura – reflexões e experiências. Belo Horizonte, 2004. 

13. BRANT, Leonardo. Mercado cultural: panorama crítico e guia prático para gestão e captação de 

recursos. 4 ed. São Paulo: Escrituras Editora/Instituto Pensarte, 2004. (Coleção Visões da Cultura). 

14. NATALE, Edson; OLIVIERI, Cristiane. Guia brasileiro de produção cultural. São Paulo: SESC, 2004. 

[Tem outras duas edições mais recentes: 2007 e 2010].  

15. PRESTES FILHO, Luis et al.. Cadeia produtiva da economia da música. Rio de Janeiro, Instituto 

Gênesis-PUC/RJ, 2004. 

16. RUBIM, Linda. Produção cultural. In: RUBIM, Linda (org.). Organização e produção da cultura. 

Salvador: EDUFBA; FACOM/CULT, 2005. (Coleção Sala de Aula).   

17. THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Projetos culturais: técnicas de modelagem. Rio de Janeiro: 

FGV, 2006.  

18. BARRETO, Alexandre. Aprenda a organizar um show. Porto Alegre: Imagina Editora, 2006. 

19. CESNIK, Fábio de Sá. Guia do incentivo à cultura. São Paulo. Editora Manole, 2007. 

20. REIS, Ana Carla Fonseca. Economia da cultura e desenvolvimento sustentável: o caleidoscópio da 

cultura. São Paulo, Editora Manole, 2007. 

21. BENHAMOU, Francoise. A Economia da cultura. São Paulo: Ateliê Editorial, 2007.  

22. RUBIM, Antônio Albino Canelas; BARBALHO, Alexandre. Políticas culturais no Brasil. Salvador: 

EdUfba, 2007. 

23. AVELAR, Rômulo. O avesso da cena: notas sobre produção e gestão cultural. Belo Horizonte: Duo 

Editorial, 2008. 

24. BERTINI, Alfredo. Economia da cultura: a indústria do entretenimento e o audiovisual no Brasil. São 

Paulo: Saraiva, 2008. 

25. BASTOS, Carla Maria Lobo. Diário de produção: Relato, dicas, experiências e casos de quem aprendeu 

a produção cultural na prática. Belo Horizonte: Joaquina Cultura, 2009. 

26. CUNHA, Maria Helena Cunha. Gestão cultural: profissional em formação. Belo Horizonte: Duo 

Editorial, 2009. 
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27. CRIBARI, Isabela (Org). Economia da cultura. Recife: Editora Massangana, 2009. 

28. REIS, Ana Carla Fonseca Reis; MARCO, Kátia de (Orgs). Economia da cultura: idéias e vivências. Rio 

de Janeiro: Publit, 2009. 

29. CALABRE, Lia (Org.). Políticas culturais: reflexões e ações. São Paulo: Itaú Cultural; Rio de Janeiro: 

Fundação Casa de Rui Barbosa, 2009. 

30. BRANT, Leonardo. O poder da cultura. São Paulo: Peirópolis, 2009. 

31. BARBOSA, Regina Célia. Como elaborar projetos culturais. Maceió: Sebrae, 2010.   

Quadro 10 - Produção bibliográfica na área cultural elencada por ordem cronológica 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pelo exposto, Marketing e projetos culturais foram os primeiros temas abordados na 

literatura especializada, sendo os mais recorrentes. Além destes principais temas, os títulos 

publicados também versam sobre leis de incentivo à cultura, legislação, economia da cultura e 

política cultural, sendo relativamente poucos os livros que abordam, especificamente, as 

questões administrativas que permeiam a atividade cultural. Para Avelar (2008, p. 22), além 

de serem “poucas as publicações sobre as práticas da produção e da gestão cultural”, as 

informações disponíveis são “absolutamente insuficientes e frágeis”.  

Minha análise, neste tópico, restringiu-se aos livros mais específicos que abordam, de 

certa maneira, a gestão de grupos e organizações culturais. As obras de conteúdo mais amplo 

que versam sobre as relações entre cultura, política e economia, por desviarem-se do escopo 

estrito do presente trabalho e pelo fator tempo, não foram analisadas. 

De modo geral, o discurso da necessidade de profissionalização é uma constante na 

literatura especializada (CUNHA, 2005; RUBIM L., 2005; AVELAR, 2008).  

 
Nesses novos tempos, não há mais lugar para o improviso e o amadorismo que 
sempre imperaram no universo cultural brasileiros. As práticas baseadas unicamente 
na experimentação já não se sustentam, em um mercado cada vez mais severo e 
exigente quanto aos padrões de qualidade. É patente a necessidade de 
instrumentalização dos profissionais da área para o desempenho de suas funções, 
diante dos múltiplos desafios que se impõem nesse novo contexto. A necessidade de 
profissionalização bate às portas das instituições culturais públicas e privadas, dos 
grupos artísticos e também das empresas que utilizam o patrocínio à cultura como 
estratégia de aproximação com seus públicos preferenciais. Aos poucos, diante das 
pressões do próprio mercado, o trabalho dos produtores e gestores culturais vai 
ganhando em especialização, técnica e eficiência (AVELAR, 2008, p. 47). 

 

Enquanto para Cunha (2005, p. 128) o Estado exerceu papel preponderante no 

processo de reconhecimento social da gestão cultural como campo profissional já que durante 

a criação das instâncias públicas de cultura e de sua legislação, foram realizados alguns 

encontros nacionais que debatiam temas relativos à política pública, à necessidade de 
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financiamento da cultura e à profissionalização do setor; para Avelar (2008, p. 41), o 

movimento pela profissionalização da produção cultural tem sido resultado muito mais de 

iniciativas dispersas dos artistas, produtores, gestores, instituições privadas e organizações do 

terceiro setor do que de ações coordenadas dos órgãos governamentais nos seus três níveis.  

A este respeito, concordo com Cunha (Ibidem) e considero que o Estado foi indutor da 

profissionalização já que promulgou as leis de incentivo à cultura e institucionalizou a 

profissão do produtor cultural, criando demanda por cursos de formação e, conseqüentemente, 

por produção bibliográfica. Em efeito cascata, isso culminou na “multiplicação de projetos, 

instituições, espaços e equipamentos que alterou radicalmente o modo de atuação dos agentes 

envolvidos na produção cultural, tanto no que diz respeito aos procedimentos para a obtenção 

de recursos quanto aos processos de gestão” (AVELAR, 2008, p. 47).  

Embora defensores da profissionalização, os autores reconhecem a tensão entre a 

lógica de mercado e a dimensão substantiva da cultura. Entretanto, alguns aceitam com maior 

facilidade o fato de tornar a cultura uma atividade produtiva regulada pelas leis de mercado 

como qualquer outra atividade comercial. Um exemplo disso é o de Cardoso (2005, p. 136) 

que crítica a “espécie de satanização do pequeno capitalismo” pela qual:  
 
a empresa é vista como o lugar da exploração do homem pelo homem e não como 
mais uma organização social complexa, impregnada de contradições e 
ambigüidades, submetida à ordem econômica, social, política, cultural, ambiental e 
educacional, como qualquer outra organização da sociedade. Ao invés de enxergá-la 
em toda a sua complexidade, as empresas são vistas por alguns estudantes ou 
profissionais – infelizmente em número significativo – como verdadeiros monólitos 
dirigidos por uma suposta mentalidade totalizante e insensível aos valores da arte e 
da estética, ou mesmo às dificuldades e injustiças da sociedade em geral. Mas essa 
visão preconceituosa é corroborada por outras, não menos recorrentes. Por exemplo: 
muitos acreditam que o marketing seja uma prática comunicacional inspirada pelas 
piores intenções de trapaça e engano, na qual uma empresa busca de forma 
deliberada ludibriar o consumidor com promessas falsas e ilusões. 
 

Cardoso (2005, p. 142) esboça um “manifesto [...] pela superação de preconceitos que 

apenas enfraquecem os ânimos, obscurecem perspectivas e tentam amputar o enorme 

potencial de realizações humanas e econômicas de uma das maiores riquezas que o nosso país 

já produziu: a capacidade popular de produzir arte e cultura de qualidade”. Seguindo linha de 

pensamento semelhante, Avelar (2008, p. 51) lamenta que: 
 
Infelizmente, ainda hoje existe certo pudor, notadamente entre os artistas, de 
reconhecer a importância de utilizar técnicas e princípios da administração em 
benefício de seu trabalho. Persiste o preconceito de que a estruturação das atividades 
de produção e gestão em bases profissionais provoca, necessariamente, conflitos 
com o processo de criação. Na verdade, a experiência tem mostrado que, ao 
contrário, a correta utilização de tais técnicas abre novas perspectivas para os 
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criadores, uma vez que os liberta de uma série de amarras de ordem operacional e 
burocrática. 

 

Para alguns, transformar a cultura em atividade produtiva semelhante a qualquer outra 

“fere os princípios éticos que deveriam reger as atividades culturais e artísticas, considera um 

bem do espírito. Para outros, este é o único caminho da sobrevivência da área cultural” 

(VILAS BOAS, 2005, p. 101). Esse conflito pode ser ilustrado no trecho a seguir: 
 
A questão que se deve ter sempre em mente é que nem toda manifestação cultural 
pode ou deve ser convertida num negócio e que se for possível ou necessário fazê-
lo, se essa for a intenção, é preciso entender e respeitar as regras do jogo com ética e 
consciência. E se não for possível, ou se não for essa a intenção, ainda assim é 
viável pensar a atividade cultural como processo econômico, entendendo que a 
sociedade para a qual ela se destina pode estar disposta a bancar o capital necessário 
para sua execução, seja pelos mecanismos que o Estado tem, ou deviria ter (a 
obrigação de financiar com os recursos arrecadados com os impostos), seja pela 
participação direta, em mutirões, ou pela formação de mercados alternativos, na 
contramão do comportamento massificado dos mega trends (BRANT, 2004, p. 41). 

 

Na tentativa de fornecer respostas ao questionamento perturbador de “como viabilizar 

um projeto ou produto cultural na sociedade, sem que isso signifique um aviltamento do 

processo criativo?” (VILAS BOAS, 2005, p. 101), os argumentos, muitas vezes, chegam a ser 

contraditórios. A maioria afirma a necessidade de senso crítico e de adaptação, mas não há 

respostas objetivas. 
 
Michelangelo cresceu em seu trabalho vivendo sob os auspícios de um mecenas e 
nem por isso deixou de fazer uma obra consistente e inovadora. Acreditamos que os 
artistas e produtores brasileiros hão de chegar a essa profissionalização e aprender a 
utilizar o diálogo moderno (CESNIK, 2007, p. XVII). 

 

Em alguns livros, encontramos um resgate histórico da figura dos “mecenas” e do 

financiamento privado para a arte (CESNIK, 2007; REIS, 2007). Com isso, busca-se conferir 

legitimidade para o investimento do mercado em cultura, naturalizando a intervenção do 

econômico na cultura como fato histórico.  

Embora a maioria dos autores faça ressalvas e críticas em relação aos abusos que 

foram cometidos através das leis de incentivo à cultura, de forma geral, atribui conotação 

positiva ao investimento privado na cultura (COSTA, 2004; BRANDT, 2004). Para Costa 

(2004, p. 116), a participação da iniciativa privada num projeto cultural é “tão decisiva que 

este não se realiza sem aquela”. Naturaliza-se a submissão da cultura à lógica de mercado 

como uma fatalidade. 



 

 
 

162

Além de vinculada à economia, a produção e a gestão cultural são vinculadas ao 

universo da administração. Avelar (2008, p. 55) considera pertinente que produtores e 

gestores culturais trabalhem com cada uma das cinco funções clássicas da administração, tal 

como elencadas por Fayol (1989, p. 26): prever (perscrutar o futuro e traçar o programa de 

ação), organizar (constituir o duplo organismo, material e social, da empresa), comandar 

(dirigir o pessoal), coordenar (ligar, unir e harmonizar todos os atos e todos os esforços) e 

controlar (velar para que tudo corra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas), 

considerando que as atividades típicas dos profissionais da cultura “se encaixam 

perfeitamente nesse modelo”. 

A grande maioria dos autores prescreve a adoção de práticas empresariais visando à 

profissionalização, como é o caso, por exemplo, de Vilas Boas (2005, p. 101) que recomenda 

a aplicação das ferramentas da gestão empresarial no setor cultural “para o planejamento, 

controle e avaliação das ações, evitando-se o desvio dos objetivos e o desperdício na 

utilização dos recursos”. Com isso, promove-se, na sua visão, “uma organização maior”, sem 

perder o foco do negócio e a criatividade inerente ao setor. Para ele é preciso “perder o pudor 

e entender a cultura como uma atividade que precisa de sustentabilidade e de lucro” e “vencer 

o preconceito que vê as ferramentas de gestão como instrumentos complicados e burocráticos, 

que não se adéquam às questões culturais”. O autor não tem uma perspectiva crítica sobre “as 

modernas formas de gestão”, como apresentei nesta tese, apenas vê os aspectos positivos. Em 

sua ótica as ferramentas de gestão: 
buscam otimizar o potencial humano, estimulando cada vez mais uma ampla 
participação. Elas procuram somar conhecimentos, promover a interação e a 
cooperação, através do trabalho em grupo, na busca de parcerias, na integração das 
partes interessadas. [...] A Gestão de Qualidade, de técnicas e metodologias 
empresariais já amplamente disseminadas no País, deverá ter sua efetiva 
implantação no setor cultural. Os objetivos desse instrumento são atingir melhor 
desempenho com menor custo e maior relevância para a sociedade (VILAS BOAS, 
2005, p. 102). 
 

Essa perspectiva romântica contrasta com muitos estudos aqui apresentados que 

chamam atenção para alienação, esgotamento físico e psíquico, estímulo ao individualismo e 

competitividade, etc.. No caso específico dos coletivos de cultura popular, os laços 

identitários, ideológicos e afetivos promovem a ampla participação, cooperação e integração a 

que ele se refere sem a necessidade de aplicação de técnicas de gestão empresarial.  

Vilas Boas (2005, p. 106) também não escapa à contradição. Embora recomende a 

efetiva implantação de ferramentas de gestão empresarial como algo positivo visando otimizar 

desempenho, salienta que “não se pode descartar a competência necessária para adaptar as 
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ferramentas de gestão às atividades de cultura” que não são similares às atividades 

comerciais, sendo preciso ter senso crítico:  

 
Os riscos que podem acontecer coma apropriação dessas ferramentas de gestão 
empresarial são de que elas se transformem em “camisas-de-força”, instrumentos de 
burocracia do processo e que não sejam incorporadas por toda a equipe. Devemos 
tomar cuidado para que o sistema se adapte às peculiaridades da área cultural, em 
lugar de engessarmos nossas ações a um sistema já pronto, desenvolvido, na sua 
maioria, para a indústria. Devemos ainda garantir que todos os processos sejam 
informados para tornar as ações mais orgânicas e práticas e que toda a equipe 
envolvida esteja satisfeita e acredite na utilização desses instrumentos como 
facilitadores do seu trabalho (VILAS BOAS, 2005, p. 113). 

 

Na visão de Avelar (2008, p. 23) o segmento cultural “precisa se apropriar” de 

conceitos e técnicas da administração, comunicação e direito, dentre outras disciplinas, 

tomando emprestadas algumas ferramentas de trabalho usuais nessas áreas e adaptando-as à 

sua realidade. Ele recomenda a utilização de ferramentas tais como projetos, marketing 

cultural, marketing de relacionamento, planejamento estratégico, plano de negócio, logística, 

gestão da qualidade, montagem de estrutura organizacional e organograma, dentre outras. 

Segundo o autor, muitas delas “vêm sendo usualmente empregadas no setor, muitas vezes de 

maneira intuitiva e nem sempre eficaz”. Para ele, a “sistematização dos processos de gestão” 

da cultura proporciona “o fim do improviso e do excesso de informalidade” característicos da 

área que, gradativamente, vai deixando de ser uma aposta diletante para ganhar contornos 

profissionais (Ibid., p. 41). 

A crítica ao improviso serve de argumento para que se obtenha a anulação do valor 

das práticas organizativas tradicionais. Porém, os próprios autores que defendem a 

necessidade de profissionalização e criticam o improviso, reconhecem que na área cultural, 

por mais planejamento que se faça, o improvisar faz parte da ação cultural: 
 
produzir cultura é atividade que apresenta riscos acentuados. Por mais positivos que 
sejam os cenários projetados, é preciso que o produtor esteja sempre preparado para 
enfrentar imprevistos. São freqüentes os relatos de grandes turbulências provocadas 
por fatos inesperados, por falhas de prestadores de serviços e fornecedores ou ainda 
por falta de escrúpulos de pessoas vinculadas de alguma forma aos projetos. Na 
maioria das vezes, não há como prever tais crises. Mesmo que o planejamento tenha 
sido bem executado, é inevitável promover determinadas correções de rumos diante 
de situações inesperadas. Nessas horas pesa bastante a experiência do empreendedor 
para tomar decisões com agilidade e eficiência (AVELAR, 2008, p. 253). 

 

No que se refere à literatura específica sobre marketing, assim como acontece de 

forma generalizada no Brasil, o conceito difundido no setor cultural sofre um deslocamento 

particular de sentido, preponderando o viés estritamente comunicacional (promoção) do mix 
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marketing (os 4 Ps), sendo negligenciados os demais componentes (produto, preço e ponto de 

venda). Assim, no contexto nacional, marketing significa “aparecer” no sentido de busca ou 

promoção de “visibilidade” (RUBIM A., 2005, p. 63).    

O surgimento da prática de marketing cultural e a popularização dessa expressão no 

Brasil estão diretamente vinculados à implantação das leis de incentivo à cultura a partir de 

1986 em nível federal e, posteriormente, nos níveis estaduais e municipais. Essa legislação foi 

a responsável pela introdução desta prática e noção, originadas no pós-segunda guerra 

mundial nos Estados Unidos. A utilização crescente dessa expressão sem uma preocupação de 

elaboração conceitual quer por especialistas, como por um público mais amplo, gerou uma 

larga margem de ambigüidade e indefinições (RUBIM A., 2005, p. 53).  

Em estudo realizado na bibliografia existente no Brasil acerca de marketing cultural, 

Antônio Rubim (2005, p. 67-69) verificou o desconhecimento da expressão e, mais 

comumente, a utilização da noção sem uma definição explícita ou suficiente. Para o autor, a 

produção bibliográfica específica sobre o tema apresenta grande fragilidade teórica, sendo 

notória a redução da questão conceitual e a aceitação da cultura como mera “base”, 

“instrumento” e “veículo” a ser utilizada na estratégia de publicização da empresa 

patrocinadora. A concepção dominante na literatura especializada é a da cultura como 

instrumento de interesse do marketing das empresas.  

Poucas são as iniciativas na literatura de marketing cultural existente que tratam do 

uso do instrumental do marketing por instituições e empreendedores culturais (RUBIM A., 

2005, p. 70), como feito, mesmo que não profundamente no curso de nivelamento à distância 

promovido pela FGV/MinC comentado anteriormente. Brant (2004, p. 83) tenta conciliar os 

benefícios do marketing cultural tanto para empresas patrocinadoras como para os produtores 

de cultura da seguinte forma: 
 
Atrair, conquistar e fidelizar o seu público são imperativos da empresa moderna. 
Produzir e preservar os símbolos desse mesmo público são os da produção cultural. 
Aparentemente antagônicos, esses aspectos podem ser conciliados, já que tanto a 
empresa quanto os produtores voltam os olhos para o seu público, tentando conhecê-
lo melhor, identificá-lo, seduzi-lo, conquistá-lo. Mais do que isso, desdobram-se na 
tentativa de criar vínculos duradouros da atenção às suas demandas e necessidades. 

 

Como para realizar marketing cultural é preciso conhecer as estratégias e objetivos da 

comunicação dos patrocinadores, sua marca e produtos, interagir com diversas áreas das 

empresas (relações públicas, comunicação, recursos humanos, tributos e finanças) e ter 

conhecimento, ainda que geral, da linguagem de tais atividades, Olivieri e Natale (2010, p. 
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207) consideram que o fato dos artistas e dirigentes não serem especialistas abre 

oportunidades para os profissionais da comunicação. Em uma pesquisa com 31 profissionais 

captadores de recursos no Brasil, Rehbein (2010, p. 50) identificou que eles possuem nível 

superior e as principais áreas de formação são: Administração (7), Direito (7), Economia (5) e 

Comunicação (5). Alguns são artistas plásticos, design gráfico, estilista, analista de sistema, 

sociólogo, psicólogo. Ou seja, para ser captador não precisa ter formação em alguma área 

específica, porém percebe-se que todos têm formação de nível superior. 

 No que diz respeito à literatura específica sobre elaboração e gestão de projetos 

culturais, hoje existe apenas três livros específicos. O primeiro título foi lançado em 1999, o 

segundo em 2006 (segunda edição em 2008) e o último foi lançado em 2010. Apesar da 

escassez de obras específicas, este é um assunto recorrente em muitas outras obras onde é 

tratado indiretamente, sobretudo nos livros de marketing cultural por ser o principal 

instrumento de captação de recurso. 

O ato de transformar uma idéia em um projeto cultural está vinculada aos mecanismos 

de captação de recurso públicos e privados. “A concepção de projeto ligado à cultura esteve, e 

continua até hoje, eminentemente, dependente das políticas públicas de cultura” (MINC, 

2005, p. 122). 

 Esse pequeno número de publicações específicas se auto-anuncia como “um manual 

para a configuração de projetos culturais” voltado para proponentes que possuam ou não 

experiência na área (THIRY-CHERQUES, 2008, 13). Afirma-se como tendo uma linguagem 

clara, porém, é eminentemente técnica e pragmática. Verifica-se nos “mandamentos dos 

manuais [...] uma subordinação rígida às normas de preenchimento dos formulários 

organizados pelas instâncias financiadoras e de fomento da cultura” (BRASIL, 2005, p. 122). 

 O termo projeto encontra-se tão disseminado ao ponto de possuir uma infinidade de 

significados e ser empregado de forma vaga ou genérica, sendo confundido, em todo o 

mundo, com listagens, processos e arrolamentos. Por isso, Thiry-Cherques (2008, p. 14) 

define projeto como “uma organização transitória que compreende uma seqüência de 

atividades dirigidas à geração de um produto singular em um tempo dado”.  E adota a 

definição operacional de projeto cultural definida como uma iniciativa voltada para “a ação 

sobre objetos reais e ideais que expressam valores espirituais – sentimentos e conhecimentos 

– significativos para determinado grupo social” (Ibid., p. 28). 

 A justificativa dada para utilizar instrumentos específicos para projetos culturais é que 

é comum encontrar no campo das artes e cultura “propostas que se resumem a afirmativas do 
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tipo: “o que pretendemos é evidenciar o caráter simbólico, ... histórico, ... cultural, ...”, ou 

ainda, “temos o projeto de colocar à disposição do público...”. E tais classes de assertivas não 

bastam para constituir um projeto, são apenas intenções articuladas que podem ou não 

constituir um ou vários projetos (THIRY-CHERQUES, 2008, p. 17). Além disso, aponta o 

fato de “cultura e lazer” ser um dos segmentos econômicos “que mais crescem no mundo” 

(Ibid., p. 28). 

 Thiry-Cherques (2008, p. 18) reconhece que os instrumentos comuns aos manuais de 

projetos “encontram pouco ou nenhum uso em projetos do setor cultural”. Os motivos de sua 

não utilização vão além das “óbvias dificuldades metodológicas” e estão relacionados ao fato 

de: a) envolver “cálculos matemáticos e estatísticos de grande sofisticação”; b) recomendar 

“formas-padrão de conduta” negligenciando diferenças culturais e sugerindo comportamento 

similar ao das “empresas de alta tecnologia do Silicon Valley”; e c) serem de 

“operacionalização dispendiosa”. 

  Após este posicionamento, era de se esperar que o autor adotasse abordagem menos 

tecnicista. Porém, a meu ver, ele incorre no mesmo erro que criticou. Ele recomenda o uso das 

seguintes técnicas: técnicas de conclave (brainstorm, key words, mind mapping, galaxy), 

árvore de problemas; ciclo de vida do produto; cálculo do preço (curva da oferta, curva da 

demanda, cálculo do ponto de equilíbrio); matriz lógica do projeto (já comentada no item 

4.4.2 subitem c); cálculo da capacidade técnica do projeto (cinco variáveis); cálculo do índice 

de rendimento; técnicas do grupo das redes (Pert e diagramas de bloco); cálculo da estimativa 

de duração do projeto; cálculo e controle de estoque (just-in-time, kanban, curva de Pareto); 

técnicas de administração de Recursos Humanos (matriz de responsabilidades, histogramas, 

técnicas para garantir satisfação no trabalho); cálculos orçamentários; demonstrativos 

financeiros (cash flow, payback, etc.); padrões de qualidade (diagrama espinha de peixe e 

normas ISO); cronograma (gráfico de Gantt), etc.  

 Em suas conclusões, o autor afirma que existe recurso para investir em cultura, “o que 

não existe é a capacidade gerencial para tocar projetos tecnicamente aceitáveis. [...] para 

sobreviver é preciso tecnificar. Infelizmente, não parece haver alternativa para atenuar o risco 

gerencial, a probabilidade de insucesso em projetos culturais” (THIRY-CHERQUES, 2008, p. 

259). Contudo, ele extrai da “mal documentada experiência em administração de projetos 

culturais” a conclusão de que “nem a erudição, nem o domínio técnico-administrativo dão 

garantias de êxito”, isso “depende da compreensão mútua entre dois mundos antagônicos” 

(Ibid., p. 260). Transcrevo a seguir o parágrafo de fechamento do livro: 
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Ao apontar as dificuldades que enfrentam os que buscam financiamento para 
projetos na área da cultura, não pretendo que se modifiquem as intenções, muito 
menos que se reduzam as aspirações culturais às econômicas. Trata-se antes de 
melhorar as condições de que se dispõe para superar os limites impostos a essas 
intenções e aspirações pelo mundo do sistema, da administração e da economia. A 
maior parte das vezes, luta-se no campo do adversário. Mas mesmo ali, onde os 
procedimentos e as normas são imprescindíveis, o entendimento, a vontade de fazer 
são muito mais importantes. Os mesmos relatos de inúmeros projetos culturais que 
assombram pela inconsistência técnica e de gestão deixam esperanças. Documentam 
que, em todo projeto cultural de sucesso, há sempre uma vontade e um entusiasmo 
que superam as deficiências de gerenciamento. Que há uma identidade entre os 
proponentes e os destinatários, os beneficiários do projeto. Mas que há também o 
inevitável burocrata. O êxito, muitas vezes, consiste em aliciá-lo, em cooptá-lo para 
a cultura. O que só pode ser feito nos termos dele (THIRY-CHERQUES, 2008, p. 
260).   

 

Por fim, através dessa pesquisa bibliográfica, constatei que a maioria das obras 

publicadas no âmbito da produção e gestão cultural consiste em guias práticos cujos 

conteúdos principais são marketing cultural e elaboração e gestão de projetos culturais 

visando à captação de recursos (quadro 11), assim como ocorre nos cursos ofertados no 

campo cultural.  
 

Meio de difusão Práticas do management difundidas 
 

Produção bibliográfica 
 

 

Marketing cultural, marketing de relacionamento, fidelização, 
gestão de projeto, planejamento estratégico, plano de negócio, 

gestão da qualidade, logística. 
 

Quadro 11 - Práticas do management difundidas pela produção bibliográfica 
Fonte: Pesquisa de Campo  

 
 Além da transposição de práticas do management, a literatura especializada elenca 

habilidades e competências para compor o perfil do profissional que atua no recente campo da 

organização da cultura que compreende a produção e a gestão cultural. Esse delineamento 

teve início em 1999, por iniciativa do Conselho Regional de Administração de São Paulo 

(CRA-SP) que publicou um documento intitulado “Perfil do Administrador Cultural” 

estabelecendo atributos, conhecimentos e ferramentas que esse profissional precisa dominar, 

reconhecendo a área cultural como campo profissional emergente e foi sendo desenvolvido 

posteriormente por outros autores (CUNHA, 2005; AVELAR, 2008; RUBIM, BARBALHO; 

COSTA, 2009). Elabora-se um tipo ideal, de inspiração weberiana, que produz os aptos e os 

inaptos. É possível que esta lista de capacidades e aptidões iniba mestres e brincantes da 

cultura popular mais antigos, que não possuem alto nível de escolaridade, ainda que 

mantenham vivos com a sua sabedoria popular, brinquedos como o Maracatu Elefante e 
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Maracatu Leão Coroado por mais de 150 anos, feito alcançado por um rol restrito de 

empresas.  

Convém destacar que afora os três meios identificados (dispositivos legais de captação 

de recurso, cursos oferecidos e produção bibliográfica existente), não se pode deixar de 

mencionar o peso da influência que a mídia exerce na legitimação do discurso da necessidade 

de profissionalização do setor cultural e a conseqüente transposição de práticas do 

management para as organizações culturais.  

A atividade de produção cultural tornou-se visível para a sociedade brasileira e ganhou 

notoriedade pela sua presença na telenovela da Rede Globo “Celebridades” exibida no horário 

nobre (RUBIN L., 2005, p. 13), conferindo-lhe status.  

Além da mídia de massa que tornou a atividade conhecida no país, há também revistas 

que disseminam o discurso de necessidade de adoção de práticas empresariais na gestão da 

cultura. Há duas revistas impressas, a “Observatório Itaú Cultural” e “Continuum”, ambas 

editadas pelo Instituto Itaú Cultural (www.itaucultural.org.br). Existem também as revistas 

eletrônicas e blogs: 

- Cultura e Mercado: www.culturaemercado.com.br 

- Fazer e Vender Cultura: www.fazerevendercultura.com 

- Revista de Marketing Cultural: www.marketingcultural.com.br 

- Overmundo: www.overmundo.com.br   

- Produção cultural no Brasil: www.producaocultural.org.br  

- Produtor Independente: produtorindependente.blogspot.com 

Além disso, há que se considerar ainda a influência de outros dois pilares da indústria 

da gestão cultural que estão intimamente imbricados: as consultorias e os gurus. As principais 

empresas e entidades que prestam consultorias são de propriedade ou têm em seu quadro 

funcional autores de livros publicados e professores de cursos na área. Assim sendo, alguns 

deles tornaram-se gurus, tal como na indústria do management. As principais consultorias são 

as seguintes: 

- Instituto Pensarte: www.pensarte.org.br 

- Brant Associados: www.brant.com.br  

- Criativa Social: www.criativasocial.com  

- Duo Informação e Cultura: www.duo.inf.br  

Em função do fator tempo, não foi possível fazer uma análise de todo o conteúdo 

disseminado por tais veículos. Mas de modo geral, posso afirmar que a mídia vem exercendo 
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para além de um papel meramente informativo, o papel de naturalizar as atividades de 

produção e gestão cultural, tornando-as familiares e sensibilizando aqueles que atuam no 

mercado cultural para a necessidade de adoção de práticas empresariais visando a 

profissionalização. Endossa-se, assim, o discurso dominante vigente.  

 Diante do que foi exposto neste capítulo, percebe-se que, de modo mais freqüente, 

marketing e elaboração de projetos figuram como principais práticas difundidas tanto pelos 

instrumentos de captação de recurso, quanto pela literatura especializada, cursos ofertados no 

Brasil e tornam-se demanda em termos de conhecimento por parte das organizações culturais.  

Vale salientar que essa bibliografia especializada é direcionada para os diversos tipos de 

organização cultural indistintamente, independente de sua natureza e atividade que realiza 

(audiovisual, música, teatro, cultura popular, etc).  

Para entender em profundidade como os sujeitos da cultura popular constroem o 

organizar de seus coletivos e se apropriam de tais práticas selecionei o Afoxé Alafin Oyó 

como caso de estudo por apresentar evidências de resistência às influências do management. 
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5 O caso da Associação Recreativa Carnavalesca 
Afoxé Alafin Oyó 
 

 

Antes de narrar a experiência do coletivo cultural Alafin Oyó faz-se necessário 

discorrer sobre as possíveis origens e significados atribuídos à manifestação cultural afro-

brasileira denominada Afoxé, para contextualizar as análises contidas na narrativa.  

 

5.1 Afoxé 
 

Existe mais de uma versão para a etimologia da palavra de origem africana afoxé. Para 

Peixe (1980, p. 25), o vocábulo afoxé deriva do sudanês afohsheh e refere-se a uma espécie de 

cortejo. Porém, a versão mais amplamente difundida e aceita é a que considera a palavra 

afoxé derivada da língua iorubá39 (afose). Pela sua decomposição, chega-se ao seu significado 

literal: 

a - prefixo nominal; 

fo - verbo pronunciar, dizer; 

xe -  verbo realizar-se, verificar-se; 

donde, afoxé quer dizer a enunciação que v, palavra eficaz, operante. Em tradução mais 

poética, “a fala que faz” (RISÉRIO, 1981, p. 12).  

Na literatura, há referências relacionando afoxé à mistura de ervas especiais que 

indivíduos esfregam no lábio inferior quando querem que tudo o que eles falem se realize 

(PRINCE, 1960, p. 68 apud DREWAL, 1989, p. 247). De modo similar, afoxé está 

relacionado a uma noz mágica que os sacerdotes africanos botavam na boca para imantar suas 

palavras (RISÉRIO, 1981, p. 12). Nessa acepção, afoxé se refere a um “recurso mágico que 

confere a quem o usa o poder de comando através da palavra, de forma que uma ordem verbal 

não poderá ser desobedecida” (SÀLÁMI, 1991, p. 138). Além de estar relacionado a feitiço 

(COIMET, 2006, p. 21) e à divinação (LODY, 1976, p. 31), o verbete refere-se à dança ritual 

                                                 
39 O idioma iorubá é a língua das Nações Kêtu-Nagô e Ijexá. (LODY, 1987, p. 11). Diante da multiplicidade de 
idiomas e dialetos africanos falados no Brasil e da necessidade de compreensão mútua, os escravos negros no 
Nordeste adotaram o iorubá - também chamado de nagô - como língua geral nesta região (RIBEIRO, 1996, p. 
226-227). Os iorubás foram reconhecidos como integrantes de um único grupo no Brasil, independentemente de 
seu reino de origem, por falarem o mesmo idioma apesar das variantes dialetais (Ibid., p. 223). Vale registrar que 
os iorubás, dentre outros povos, são representantes de civilizações sudanesas (RAMOS, 1972). 
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africana presente nas cerimônias em que são encomendadas as almas dos mortos 

(CASCUDO, 2000, p. 8). 

Assim como ocorre com a origem da palavra, há versões para a origem da 

manifestação tal qual a conhecemos hoje no Brasil. Lody (1976, p. 9) atribui a origem dos 

afoxés às festas de Oxum na África denominadas por domurixá. Porém, a grande maioria dos 

autores (CARNEIRO, 1965; ARAÚJO, 1967; PEIXE, 1980; RISÉRIO, 1981; REAL, 1990; 

BASTIDE, 2001) afirmam a existência de relação entre o afoxé e o maracatu, considerando 

ambos originários da coroação dos reis do Congo40. Segundo Peixe (1980, p. 25), afoxé está 

relacionado às festas profano-religiosas efetuadas pela nação - grupo administrado por 

governador negro - em momento oportuno, tratando-se de um "remoto designativo" do 

maracatu. Para Bastide (2001, p. 99), o maracatu é o paralelo pernambucano do afoxé da 

Bahia.  
Observando-se um cortejo de Maracatu [Nação] e um de Afoxé, nota-se rapidamente 
a semelhança (eliminando a questão do vestuário): o Rei, a Rainha, as jovens que 
carregam os totens de uma linhagem – a Calunga no Maracatu e o Babalotim no 
Afoxé – além de se constatar o culto aos antepassados e aos orixás, remetendo à 
religiosidade africana (SALES, 2003, p. 7). 
 

 Porém, apesar de haver certo consenso de que os afoxés baianos têm suas origens 

comuns aos maracatus de Pernambuco, não se faz menção à palavra afoxé nos registros mais 

antigos sobre alguns clubes carnavalescos soteropolitanos compostos por afro-descendentes 

no final do século XIX e início do XX (LIMA, 2009, p. 148), nem nos registros sobre o 

maracatu recifense, fazendo-nos supor que a expressão tenha se restringido ao âmbito dos 

seus participantes (PEIXE, 1980, p. 26). Segundo Real (1990 p. 58), informantes idosos do 

maracatu no Recife lembram de ter ouvido freqüentemente, no passado, a expressão “afoxé de 

África” com referência aos maracatus, afirmaram que o termo maracatu foi “invenção dos 

homens grandes ... o nome era Nação”. 

Os afoxés tanto podem ser aproximados dos préstitos (espécie de desfile de clubes 

carnavalescos organizados) pelo seu caráter de desfile étnico, quanto dos antigos cortejos dos 

Reis do Congo (CARNEIRO, 1965, p. 85). 

O fato é que não existem descrições pormenorizadas dos cortejos de afoxés no século 

XIX na Bahia, nem em Pernambuco ou em qualquer outro local que possam ter existido. As 

lacunas existentes na documentação sobre o assunto são inúmeras (LIMA, 2009, p. 147).  Os 

                                                 
40 O documento datado de 24 de junho de 1706, na Vila de Iguaraçu, Pernambuco, talvez seja o mais antigo 
registro de festejos populares africanos no Brasil: os congos que consistem em danças dramáticas com enredo e 
personagens reais (RIBEIRO, 1996, p. 201). 
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estudiosos que observaram os desfiles de clubes negros que tinham uma organização 

carnavalesca formalizada no século XIX não deixaram registros concisos quanto à 

denominação do termo afoxé (BAHIA, 2010, p. 13). 

Além dos poucos vestígios a respeito dos afoxés, no período entre os anos 1880 a 1930 

os negros conservaram várias formas de divertimentos carnavalescos e todos eram designados 

pelo termo afoxé como se fossem uma única expressão (LIMA, 2009, p. 147). Segundo 

Risério (1981, p. 12), no carnaval os grupos, por rivalidade, trocavam entre si “afoxês” no 

sentido de fórmula mágica como descrito anteriormente.  

Nesse período, a manifestação carnavalesca composta pelo ritmo ijexá, cânticos, 

indumentárias, instrumentos musicais e ritual recebiam a denominação de “candomblés” e 

“africanismos” identificados a partir dos traços religiosos e festivos africanos (BAHIA, 2010, 

p. 13).  

Alguns autores como Araújo (1967), Carneiro (1965) e Lody (1976), com base nas 

observações feitas por Rodrigues (1932), identificaram alguns clubes afro-carnavalescos 

existentes em Salvador no final do século XIX e início do XX como sendo os mais remotos 

grupos congêneres ao afoxé tal como hoje existe, embora este termo não tenha sido 

empregado pelo autor referenciado (LIMA, 2009, p. 148). Para Carneiro (1965, p. 47) a 

Embaixada Africana e os Pândegos de África “eram certamente Afoxés”. 

Um traço central nestes grupos é a ligação com o candomblé41. Seus foliões estão 

vinculados a diversos terreiros de candomblé. As melodias entoadas nos cortejos são 

praticamente as mesmas cantigas ou orôs entoadas nos terreiros, sendo puxadas em solo 

geralmente por uma pessoa de status elevado dentro do grupo e em seguida repetidas por 

todos, inclusive pelos instrumentistas. Para quem desconhece o candomblé e suas músicas, 

olha como se fosse um simples bloco carnavalesco, mas, o motivo primeiro da existência e 

realização dos cortejos é o culto aos orixás, por isso são conhecidos e chamados por 

“candomblé de rua” (LODY, 1976, p. 3). Rodrigues (2010, p. 205) os descreveu como um 

“candomblé colossal a perambular pelas ruas da cidade”. Trata-se de um candomblé adequado 

ao carnaval, iniciando com um despacho para que Exu não interrompa as festividades 

carnavalescas (ARAÚJO, 1967, p. 305).  

Para Ramos (1935, p. 42) esses folguedos negros eram o local onde os pais de santo 

brincavam, relacionando-os às festas profanas dos terreiros baianos. A saída pública dos 

                                                 
41 Derivação do termo Kandombile (culto e oração). Desde o início da escravidão, africanos de distintas origens 
étnicas uniram-se para realizar cultos religiosos e rituais mágicos dando origem ao candomblé (RIBEIRO, 1996, 
p. 202).  
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terreiros por ocasião do carnaval foi chamada por Roger Bastide (2001, p. 281) de 

“candomblé de brincadeira”. Talvez advenha daí a definição que hoje consta no dicionário da 

língua portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda que define afoxé como: “1. Cortejo de 

natureza semi-religiosa e que, no carnaval, desfila cantando e dançando, mas sem se mesclar 

com as outras manifestações carnavalescas. 2. Rel. Candomblé tido como de nível inferior”. 

No entanto, para Sales (2003, p. 33): 
 
É errado chamar Afoxé de “Candomblé de Rua”. O cortejo é composto por pessoas 
que possuem ligação com os cultos afro-brasileiros (ou não), mas o que vai para a 
rua são apenas louvações aos Orixás e antepassados. Todo preparativo ocorre num 
terreiro, às portas fechadas: como as obrigações feitas sobre o Babalotim e 
instrumentos, o padê de Exu, o ebó (comidas) para os antepassados, orixá patrono e 
outros. As cerimônias realizadas para as saídas dos cortejos, em nenhum aspecto, 
ganham os ares das ruas, de profanação, pois é algo intensamente sagrado. 

. 

Quase todos os seus membros se vinculam ao culto dos orixás da Nação Kétu (uma 

ramificação da cultura Nagô) e Efã ou Ijexá (cujo nome também é dado à cadência marcante 

da percussão). O ritual de cortejo obedece à disciplina da tradição religiosa. Os dirigentes são 

chefes de terreiros que dominam a língua e o culto yorùbá, chamados de babalorixás ou 

yalorixás42. Os músicos são alabês (tocadores de tambor nos terreiros) e as danças 

reproduzem a dos orixás. Antes de iniciar o desfile, realiza-se uma cerimônia religiosa 

denominada de padê que consiste no despacho de Exú, entidade mágica. Só depois dá-se 

início aos cantos e danças, de modo semelhante ao que acontece nos terreiros (RISÉRIO, 

1981, p.56).  

Lody (1976) relata o quase desaparecimento destes grupos a partir de 1929 com a 

proibição da prática do candomblé. Os grupos afro-carnavalescos, por seu estreito vínculo 

com o candomblé, eram hostilizados e reprimidos de forma explicita, seja pela imprensa, seja 

pelas forças policiais (DIAS, 2000, p. 86). 

Os terreiros só puderam voltar a realizar cerimônias públicas em 1938 desde que 

pedissem autorização à polícia. Tal licença só deixou de ser obrigatória em 1976 

(MORALES, 1988, p. 268). Quase nada é dito sobre afoxés nesse período (SILVA, 2004, p. 

63). 

Se as divergências entre autores não ajudam muito a entender como se organizavam 

estes grupos em um passado próximo (LIMA, 2009, p. 148), a partir de então, o formato dos 

afoxés foi sendo consolidado e o Afoxé Filhos de Gandhy pode ser considerado um marco.  

                                                 
42 Pelo sincretismo com o catolicismo, Babalorixá é o Pai de santo e Ialorixá é a Mãe de santo. 
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Embora o Filhos de Gandhy tenha surgido como bloco de estivadores43, a associação 

com o candomblé e a conseqüente adoção do formato de afoxé não demorou a acontecer dado 

o grande número de homens vinculados à religião (SILVA, 2004, p. 63). 

Hoje denomina-se como desfile de afoxé o cortejo de rua que sai durante o carnaval 

composto pelo ritmo ijexá, cânticos, indumentárias, instrumentos musicais, e ritual (BAHIA, 

2010, p. 13). Longe de ser apenas bloco carnavalesco, um afoxé tem profunda vinculação com 

as manifestações religiosas dos terreiros de candomblé já que seus praticantes estão 

fundamentalmente ligados ao culto dos orixás e geralmente homenageiam o orixá da casa de 

candomblé a que pertence (BORBA, 2000, p. 80). 
 
O objetivo é não é apenas dançar o afoxé, é saber por que nascemos pro afoxé, que é 
que significa hoje por uma repetição ter uma expressão afro descente na rua e as 
pessoas ficam descriminado como belo, como bom, como gerador de cifras. [...] O 
objetivo não é fazer coreografias de dança ou de canto ou usar as linguagens 
clássicas cênicas como atividades pontuais, e com profissionais de arte [...] é 
resguardar a ancestralidade que há na brincadeira (M. C. S., entrevista, 27/02/10). 

 

Imbuído de caráter religioso e de manutenção de valores, o afoxé firmou-se como uma 

expressão artístico-religiosa ligada às nações africanas, com sede nos terreiros de candomblé. 

A ligação com a religião se traduz nas cores que levam às ruas em referência aos orixás. Na 

rua, a organização de um afoxé se dá da seguinte forma: um adulto chamado de Bandeirista 

abre o cortejo apresentando a bandeira da Nação; uma criança ou uma mulher grávida conduz 

o babalôtim (um boneco símbolo sagrado44); alguns grupos trazem pessoas representando os 

orixás; na seqüência vêm os bailarinos, cujas roupas nas cores do orixá patrono do grupo são 

ornamentadas com fios de conta e torso; a diretoria; e a percussão composta por agbês, 

atabaques e agogôs (ALAXÉ, 2009, p. 181).  

O agbê é também chamado de afoxé. Trata-se de uma cabaça coberta por uma rede 

formada de sementes ou contas. Este instrumento é percutido agitando-se a rede que fricciona 

no corpo da cabaça. Os atabaques são basicamente de três tipos, com três tamanhos diferentes 

que em conjunto traduzem o som do ijexá. O agogô é formado por duas campânulas de metal, 

                                                 
43 O grupo surgiu em 1949 organizado no formato de bloco composto por estivadores do cais de Salvador. Nessa 
época havia outros blocos carnavalescos ligados a categorias profissionais, tais como o Filhos do Mar formado 
por marinheiros, Filhos do Porto por doqueiros e Filhos do Fogo por bombeiros (MORALES, 1991, p. 77).  
44 Equivalente masculino da calunga do maracatu. Um boneco de madeira pintado de preto que traz na face a 
marca nagô: três cortes profundos e paralelos. Levado nos desfiles por uma criança do sexo masculino, 
representa uma divindade auxiliar, com poderes mágicos. Tem a função de unir os componentes do afoxé em 
torno de uma força primordial. No seu interior eram colocados elementos preparados no terreiro ao qual o 
respectivo afoxé estava ligado, local onde, também, eram realizadas cerimônias para o Babalotim, como 
sacrifícios de animais (BAHIA, 2010, p.24). 
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com sonoridades diferentes e é ele quem dita o ritmo aos demais instrumentos (BORBA et al., 

2000, p. 80).  

As letras das músicas mesclam palavras em iorubá e em português e retratam a origem 

étnica das diferentes Nações e aspectos religiosos (ALAXÉ, 2009, p. 181). A formação dos 

afoxés demonstra que estes sempre tiveram um forte sentido comunitário, e o candomblé 

funcionou como o amálgama deste pertencimento (DIAS, 2002, p. 91). 

Depois de um intervalo em que quase sumiu de cena, o Filhos de Gandhi ressurgiu em 

1976 num contexto onde a juventude negro-mestiça se organizava em novos afoxés e em 

blocos afro com discursos e posturas que pouco tinham a ver com o integracionismo explícito 

do tradicional afoxé. O momento era de afirmação do "ser negro” e contaram com o forte 

apoio de Gilberto Gil (RISÉRIO, 1981, p. 63). 

A diferença dos novos para os antigos afoxés está principalmente na relação de seus 

componentes com a tradição religiosa dos terreiros. Embora sempre haja uma mãe ou pai-de-

santo para ‘proteger’ o grupo e realizar os ‘trabalhos’ necessários, ele não pertence a uma casa 

de candomblé, tampouco seus componentes são necessariamente adeptos da religião, o que 

gera outras diferenças nos cânticos, que não são de candomblé, nas danças e na indumentária 

(RISÉRIO, 1981, p. 65). Todavia, apesar de alguns dirigentes dos atuais afoxés não ocuparem 

as posições de destaque no candomblé como ocuparam os dirigentes do passado, são pessoas 

que têm algum vínculo com a estrutura do candomblé (DIAS, 2002, p. 91).  

Para Cambria (2006, p. 98), o fato de agremiações carnavalescas ligadas a terreiros de 

candomblé terem escolhido o nome afoxé é bastante intrigante e significativo. Tendo em vista 

seu significado de energia/força que faz o desejo do portador se realizar, cantar e dançar pelas 

ruas durante o carnaval, para além de mostrar um pouco da cultura negra, tinha também o 

sentido profundo de “agir” sobre sua realidade através das palavras cantadas que eram usadas 

como “armas verbais” destinadas à sociedade injusta em que os negros viviam.  

A partir do fim da década de 1970, em um período marcado pela plena efervescência 

política fruto da luta contra o racismo e pela fundação de diversas entidades negras com 

destaque para o Movimento Negro Unificado (MNU) em 1978 (LIMA, 2009, p. 154), foram 

incluídos aspectos políticos nas letras das músicas como uma das formas de se fazer chegar à 

maioria da população o debate sobre consciência negra e liberdade (BORBA, 2000, p. 81). 

Pelo disposto, constata-se que, contemporaneamente, são atribuídos diferentes 

sentidos à palavra afoxé: designa tanto um bloco carnavalesco, um ritmo, um instrumento 

musical, como uma manifestação política. Grupos de afoxé se espalharam pelo país e podem 
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ser encontrados no carnaval de Salvador, Feira de Santana, São Felix, Recife, Olinda, 

Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo e Ribeirão Preto.  

Em Pernambuco, o afoxé surge com o movimento negro no final da década de 197045. 

O primeiro afoxé pernambucano foi o Ilê de África, nascido no Recife em 1979 com uma 

proposta de resistência social, política e cultural (ALAXÉ, 2009, p. 181), fundado por 

militantes e pessoas comprometidas com o fim das idéias racistas, apoiados pelo Babalorixá 

Raminho de Oxossi. O Ilê de África tomou como modelo estético o Afoxé Filhos de Gandhy 

de Salvador, porém introduziu uma particularidade não vista até então: a participação de 

mulheres na manifestação como membro integrante e como agente político de um movimento 

mais amplo (ALAFIN OYÓ, 2009).  
 

O Afoxé Ilê de África, saiu pela primeira vez, desfilando pelas ruas de Olinda em 
dias de folia carnavalesca no ano de 1981, da casa de Raminho até a Igreja do 
Guadalupe, a dos homens pardos. Quebrou preconceito abrindo o Baile Municipal, 
no Clube Português, vestidos em lençóis e com uma ala bem trajada: a Ala de 
Xangô. Esta, organizada por Jorge Morais, filho de Xangô, carregava o lado político 
do Afoxé, através de muitos integrantes vinculados ao que hoje se denomina 
Movimento Negro Unificado. Em 1982 o Afoxé Ilê de África se desfez diante de 
várias desavenças levantadas pela questão política e religiosa (SALES, 2003, p. 38). 

 

Deste primogênito foram criados, em 1982, dois afoxés: o Afoxé Axé Nagô que 

nasceu e se extinguiu neste mesmo ano e o Afoxé Ará Odé, também conhecido como Povo de 

Odé fundado em Olinda em 23/04/1982. Todavia as discrepâncias entre idéias e ideologias 

continuaram fazendo surgir dois novos afoxés: o Afoxé Alafin Oyó em 02/03/1986 em 

Olinda-PE e o Afoxé Ilê de Egbá em 18/08/1986 no Recife. A partir de 1995, foram criados 

outros afoxés, sobretudo até meados da atual década. Hoje são cerca de trinta grupos (SALES, 

2003, p. 38; ALAXÉ, 2009, p. 181). 

Os afoxés pernambucanos nasceram vinculados ao MNU e imersos em estratégias de 

luta política. Os principais articuladores destes grupos eram negros e negras das camadas 

médias urbanas das cidades de Olinda, Recife, Paulista, Camaragibe, dentre tantas outras, e, 

em sua maioria, militantes da questão racial (LIMA, 2009, p. 155). 

Ao longo dos anos 1990, apesar destes grupos participarem da programação oficial do 

carnaval de Olinda recebendo uma pequena verba de subvenção e terem, de alguma forma, se 

inserido em eventos culturais em geral, seu contexto de atuação não era tão favorável como o 

                                                 
45 Em 1978 foi fundado o Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial (MNUCDR), posteriormente 
denominado Movimento Negro Unificado (MNU). No ano anterior, em 1977, havia sido fundado o Movimento 
Negro do Recife. 
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é atualmente (LIMA, 2009, p. 151). Havia alguns críticos da presença de afoxés no carnaval 

pernambucano devido a sua origem baiana (REAL, 1990, p. 200). 

Os grupos tiveram que enfrentar o preconceito, tanto pela questão racial quanto 

cultural. Considerado pelos intelectuais pernambucanos como “coisa da Bahia”, a 

legitimidade do afoxé foi questionada sob o argumento de que não era uma manifestação 

genuinamente pernambucana tal como o frevo e o maracatu (SALES, 2003, p. 48). Mas os 

membros dos afoxés conseguiram legitimar a manifestação pela sua herança africana, ligação 

histórica com o maracatu, por ter existido no Estado no passado, encontrando base nos relatos 

do folclorista Guerra Peixe para quem a palavra afoxé apareceu no Recife em virtude da 

influência religiosa que os sudaneses exerceram sobre os bantos (LIMA, 2009, 156). 

Avanços em contextos civis contribuíram também para a legitimação do afoxé. Em 

nível nacional, os movimentos negros conquistaram o reconhecimento oficial da existência do 

racismo por parte da presidência da República no ano de 1995; a aprovação da Lei n° 10.639 

de 09/01/2003 que obriga as escolas e universidades a incluírem o ensino da história da África 

e da cultura afro-descendente em seus currículos; a aprovação de políticas de ação afirmativa, 

a exemplo das quotas raciais na universidade em diversos Estados; além da criação da 

Secretaria Especial Para a Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR).  

Em nível estadual, há que se mencionar a criação da União dos Afoxés de Pernambuco 

(UAPE) em 2004 com o objetivo de resgatar e preservar as tradições afro-descendentes e 

fortalecer suas manifestações culturais e religiosas. A UAPE coordena as ações dos dez 

afoxés integrantes no Estado, identifica e aciona fontes de financiamento, promove eventos, 

realiza intercâmbios entre as comunidades afro-descendentes.  

Em nível municipal, no Recife destaca-se a vitória do Partido dos Trabalhadores na 

capital pernambucana nas eleições de 2000 que criou um órgão exclusivo para tratar das 

questões pertinentes à cultura negra – o Núcleo de Cultura Afro – e para dirigi-lo nomeou um 

ativo militante do MNU. Destaca-se também uma das conquistas da UAPE que conseguiu um 

dia exclusivo no carnaval recifense (o domingo) para realizar a Noite dos Afoxés no Pátio do 

Terço. Além deste evento, os afoxés pernambucanos desfrutam de espaço garantido nas 

programações dos carnavais dos bairros organizados pela Prefeitura da Cidade do Recife, bem 

como no evento organizado semanalmente pelo MNU, no Pátio de São Pedro, denominado 

por Terça Negra. Em Olinda, os afoxés também integram a programação do carnaval da 

prefeitura, assim como em outras cidades pernambucanas. 
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A partir dessas conquistas alcançadas somadas à ação cotidiana dos afoxés ao longo 

dos anos, delineou-se um panorama mais favorável aos afoxés pernambucanos (LIMA, 2009, 

p. 151). 

Os afoxés têm a missão de conscientização da cultura afro, valorização da raça negra e 

afirmação de sua identidade, combatendo a opressão. A seguir, apresento o afoxé Alafin Oyó, 

segundo Borba (2000, p. 81), um dos quatro grupos de afoxé em “avançado estágio de 

organização” em Pernambuco. Selecionei este grupo como caso de estudo porque em minha 

vivência no campo percebi que os afoxés, de modo geral, resistem à incorporação de valores 

típicos do mundo dos negócios, tais como individualismo e competitividade, e o Alafin, 

especificamente, se destaca pela sua atuação política e ideológica de resistência ao status quo 

e luta pela afirmação da cultura negra.  

 

5.2 A trajetória do Afoxé Alafin Oyó 
 

O Afoxé Alafin Oyó46 nasceu como uma ala do Ilê de África, primeiro afoxé 

pernambucano fundado em Olinda-PE em 1980. Alafin na língua iorubá é um título de 

nobreza e significa “Senhor/Rei do palácio"; Oyó47 era a capital do antigo reino de Iorubá na 

África. Em reverência ao quarto Rei de Oyó, Xangô48, este foi adotado como orixá patrono e 

por isso as cores do grupo são o vermelho e o branco. 

Com o fim do Ilê de África por divergências políticas em 1982, a ala de Xangô foi 

transferida para o recém criado Afoxé Ara Odé, tendo permanecido neste grupo até 1984 

quando dissidentes militantes do movimento negro resolveram criar seu próprio afoxé. Ao 

invés de se apresentarem apenas no carnaval, eles queriam se apresentar durante o ano inteiro; 

e ao invés de ficarem ligados apenas a um terreiro, eles optaram por agregar diferentes 

terreiros. Seus integrantes eram oriundos de várias camadas sociais, residentes em diferentes 

cidades, praticantes e não praticantes do candomblé, inclusive ateus, todos ligados ao 

movimento negro. 
 
Separando-se mais uma vez, desligando-se do Afoxé Ara Odé, vários integrantes da 
Ala de Xangô decidiram a estruturação de um novo cortejo de afoxé. O objetivo era 
continuar a preservação da cultura e religiosidade voltada ao Culto dos Orixás e 

                                                 
46 Esclareço que, apesar de ciente da reiificação e antropomorfismo como expus nas notas 20 e 21, incorro neste 
mesmo equívoco ao tratar o Alafin como sujeito das ações mesmo sabendo que quem as realiza não é a 
organização e sim seus membros. 
47 Hoje Oyó é uma cidade na Nigéria 
48 Xangô é o senhor dos raios, relâmpagos e trovões, reconhecido especialmente pela justiça. Seu culto espalhou-
se rapidamente pela terra dos iorubás, vindo a ser um dos orixás mais cultuados (PRANDI, 2001, p. 242). 
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Antepassados, persistir na divulgação do afoxé, retomar o que tanto tempo ficou 
esquecido, mas abrir os debates ‘políticos. Era buscar novas formas de retirar o 
negro, o descendente da margem da sociedade – transpor as barreiras da escravidão, 
da abolição, das favelas, da pobreza, do distanciamento... ao direito de ter educação 
de qualidade e cultura (SALES, 2003, p. 47). 
 

Portanto, o coletivo Alafin Oyó surge como um espaço aglutinador de uma identidade 

negra em construção, como um pólo que possibilitava a negros e negras das classes médias se 

reunirem e articularem novos mundos em que não seriam vítimas do preconceito e da 

discriminação racial (LIMA, 2009, p. 155). 

Em 1984, Jorge Morais, um de seus fundadores e primeiro presidente, começou os 

ensaios do Alafin nas ruas do sítio histórico de Olinda-PE, como retrata a letra da música 

“Alafin eu sou”:  
 
 
Oni ê ê Omo Afonjá  
Pela benção de Oxalá  
Alafin eu sou  
Ouvi o agogô no repique  
Ao som de atabaques  
Tocando ijexá  
Eu me animei e disse é agora  
Minha preta está na hora  
O Alafin já vem  
São muitos negros  
De encarnado e branco  
Pelas ruas de Olinda  
Vem para mais de cem  
É a cultura  
Que vem descendo a ladeira  
Despertou lá na Ribeira  
Pela força de Xangô 
(Autoria: LEPÊ CORREA). 

 

A primeira apresentação do grupo no carnaval ocorreu em 1986 e desde então tem 

saído todo sábado de carnaval. A indumentária do cortejo faz referência às antigas cortes 

africanas. As letras de suas músicas clamam por sentimentos, lutas, religiosidade e esperança 

do povo negro embaladas pelo envolvente e dançante ritmo Ijexá. Antes das apresentações é 

feito o Xirê que consiste em cantar toadas em louvação aos orixás, agradecendo e pedindo 

proteção. O ritual é realizado no pátio da Igreja do Guadalupe, de onde sai o cortejo, 

permanecendo até hoje no mesmo formato e local (SALES, 2003, p. 54). 

Logo no primeiro desfile, o cortejo foi insultado verbalmente e agredido com objetos 

na ladeira da Ribeira. Após o incidente, em sinal de repúdio ao agressor, um dos integrantes 

do grupo prometeu a Xangô, seu orixá-padrinho, subir de costas esta ladeira todos os anos, 

cantando em louvor aos orixás africanos (SALES, 2003, p. 49).  
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No dia 02 de março de 1986, foi formalmente fundada em Olinda-PE a Associação 

Recreativa Carnavalesca Afoxé Alafin Oyó. A entidade é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos, cuja denominação deu-se diante da impossibilidade de adotar o nome “Entidade de 

Cultura Negra Alafin Oyó” pelos resquícios da ditadura. Constam em seu estatuto os 

seguintes objetivos: 

a) Louvar através da música, dança, cântico e ritual, a religião e a cultura afro-brasileira 

de raiz yorubá (nagô); 

b) Atuar como um instrumento de sensibilização política, cultural e ideológica, 

divulgando à comunidade em geral e à comunidade afro-brasileira, em particular, a 

importância de toda essa tradição que nos foi legada por nossos ancestrais africanos; 

c) Promover atividades filantrópicas, educacionais e culturais.  

Com o apoio da prefeitura de Olinda, o grupo passou a se apresentar regularmente no 

do Forró Cheiro do Povo (atual Clube Atlântico). Visando sua sustentabilidade para além do 

cachê de apresentação no carnaval e em eventos esporádicos promovidos por terceiros, 

realizava ensaios aos domingos, que ficou conhecido como as domingueiras, arrecadando 

recursos com a venda de ingressos e de bebidas.  
 
nas domingueiras se vendia ingresso, feijoada, axé de fala, roupas e todo domingo se 
tinha uma economia que dava pra manter a entidade. Os afoxés sempre fizeram seus 
domingos que criavam produtos, criavam a própria economia e não dependia do 
governo. Os afoxés sempre procuraram uma autonomia do Estado. E também 
solicitando uma reparação do Estado daquilo que está na Constituição: o Estado é 
responsável pelas suas manifestações culturais, pela sustentabilidade e manutenção. 
(FABIANO, entrevista, 20/12/10). 

 

O Alafin buscava a auto-sustentabilidade e sempre se recusou a participar da 

Federação Carnavalesca por não concordar com o mecanismo por ela criado para captar 

recurso junto à prefeitura e repassar a subvenção carnavalesca para os grupos que disputem o 

concurso de carnaval. 
 
A gente não participa. A gente discorda com a história de ter matriz africana 
competindo com a outra. Isso é a coisa mais absurda que existe. Nenhum afoxé que 
faz parte da UAPE (União dos Afoxés de Pernambuco) participa. Isso é um 
consenso da gente que não acredita que aquela disputa venha fortalecer. O concurso 
é desagregador, ele não consegue dar sustentabilidade aos brinquedos porque ele 
separa com a questão da disputa. E ai quando separa, que vem a questão dos 
critérios, modifica. Tipo a introdução do timbau em maracatu, de abe em maracatu, 
odalisca, cigana, isso descaracteriza, desagrega. E ainda cria uma violência. Todo 
ano tem uma briga, o cacete sempre canta, sempre em todo resultado de quem 
ganhou o maracatu sempre há violência no resultado e briga, facada, essas histórias 
todas [...] Então isso separa em gueto, guetifica a questão do brinquedo. Além de 
guetificar a questão do brinquedo, transforma numa questão marginal, criando 
gangs, criando facções [...] A gente não acredita na disputa de um irmão negro 
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contra o outro. Quer queira, quer não, cria uma rivalidade, cria um ranso que pode 
chegar à morte mesmo, cara. Pode chegar à morte. É sério. Então a gente não 
acredita nesse tipo de fomento (FABIANO, entrevista, 20/12/10). 

 

Além de não acreditar no formato criado pela Federação, o Alafin critica a questão da 

agiotagem e compra de jurado.  
 
A questão da disputa do carnaval é quem ganhar sobrevive e quem não ganhar acaba 
no ano seguinte porque o prêmio é de R$ 10 mil e o cara gasta R$ 30 mil para poder 
dizer que é campeão. [...] E não é coisa que ninguém contou não (..) eu vi o agiota 
pegar literalmente o dinheiro da mão do brincante, cara [...] Fiquei sabendo até que 
existe maracatu que foi pago ao agiota. Tipo, o maracatu não pertence mais ao 
brincante. Hoje pertence ao agiota, o brincante só administra (FABIANO, entrevista, 
20/12/10). 
 

Visando sua sustentabilidade, o Alafin criou também suas próprias festas: 

- Baile Vermelho e Branco (semana pré-carnavalesca) 

- Noite do Cafuné (setembro) 

- Festival de Música (outubro) 

- Noite do Cabelo Pixaim (novembro) 

Teve início o movimento democrático no Alafin que visava fortalecer e agregar a 

cultura negra, independentemente de ritmos. Nesse intuito foram realizados dois projetos que 

consistiam em convidar um grupo para se apresentar a cada “domingueira”, dividindo espaço 

com o Alafin. Um dos projetos foi intitulado “Domingo, batuque e maracatu” que contava 

com a participação de um grupo de maracatu a cada domingueira e o outro foi denominado de 

“Samba Axé” que também dava oportunidade a grupos de samba reagge de se apresentarem 

aos domingos. Esta inclusão de novos ritmos visava proporcionar mais espaço para o povo 

negro, porém pode ser vista pelos folcloristas mais tradicionais como deturpação ou 

descaracterização e pelos administradores como “agregação de valor ao produto”.  

Em 1987, o grupo recebeu a doação de um terreno da prefeitura de Olinda. Porém, 

membros da diretoria foram acusados de terem vendido o terreno e ficado com o recurso para 

si próprio, culminando na expulsão de alguns de seus dirigentes. O Alafin não tomou posse do 

terreno e a construção da sede própria não se concretizou por causa do desvio do dinheiro. 

Em 1989, a TV Viva - produtora local de TV aberta ligada ao Centro Cultural Luiz 

Freire - realizou um vídeo sobre o Alafin Oyó que foi premiado no "4º Video Music Festival 

Democracy and Communication/IMRE", de Nova York, em 1992 (BRASILEIRA, 2010).  

Em 1992, a nova diretoria criou o “Núcleo de Erradicação” no Alafin Oyó para 

contornar os problemas de corrupção que estavam assolando a entidade. Para retomar o 

trabalho de aquisição da sede própria, a nova diretoria organizou uma festa no Mercado 
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Eufrásio Barbosa, em Olinda, trazendo o grupo baiano Olodum como principal atração para 

angariar fundos para a construção da sede. Porém, apesar do espaço onde ocorreu a festa ter 

atingido sua capacidade de lotação, a diretoria anunciou que a arrecadação da bilheteria e do 

bar não foi suficiente para comprar a sede. Ironicamente, o “núcleo de erradicação” foi 

acusado de cometer o mesmo problema para o qual foi criado para resolver, ou seja, questões 

envolvendo furto e corrupção. Dessa vez, a acusação foi de furto da verba apurada com a 

festa. Devido à polêmica gerada, a diretoria pediu demissão e uma nova diretoria foi eleita. 

Nessa transição, a diretoria destituída não devolveu a documentação da entidade. 

Por problemas de corrupção em duas diretorias consecutivas, houve certa evasão dos 

associados. O estatuto da entidade prevê o pagamento pelos sócios contribuintes de 

mensalidade estabelecida pela diretoria, o que será tratado adianta no tópico 5.2.1. Todavia, 

desde o último escândalo com desvio de verba, não há mais pagamento de taxa mensal.  

Foi sendo realizado, pela nova diretoria, um trabalho de recuperação do Alafin, de 

modo que os membros começaram a retornar, se reunindo e pagando ingresso nas 

domingueiras, porém sem dar contribuição mensal como ocorria antes.  

Nesse processo de revitalização, o Alafin foi contratado pela Secretaria de Justiça para 

se apresentar duas ou três vezes por semana no projeto “Liberdade de Expressão” que tinha 

por objetivo levar a cultura popular de Pernambuco para dentro dos presídios do Estado com 

shows e oficinas para familiares nas comunidades dos detentos, onde membros do Alafin 

davam oficina de percussão, dança e história. Esse projeto durou aproximadamente de 1994 a 

1997. Como fruto, foi gravado o cd “Liberdade de Expressão” com a participação do Alafin e 

de outros artistas da cultura popular pernambucana, tais como Selma do Coco, Nádia Maia, 

Gildo Braz África, dentre outros.  

Em 1995, foi criada a ala infanto-juvenil Alafin Mimi para garantir que a memória do 

povo de oyó (yorubá-nagô) fosse transmitida. O objetivo dessa criação foi “manter o diálogo 

entre as gerações, perpetuando o patrimônio material e imaterial da entidade” (Art. 24 do 

Estatuto).  

No carnaval de 1996, nas comemorações dos 10 anos do Alafin e 300 anos de Zumbi, 

foram compostas muitas músicas, tendo o grupo conseguido recurso bastante significativo de 

patrocínio e se apresentou no período carnavalesco com mais de 400 pessoas.  

Quando parecia que o Alafin estava se recuperando, a entidade esbarrou mais uma vez 

com o problema de desvio de verba por parte da diretoria. Após o carnaval, uma empresa de 

água mineral patrocinadora fez a denúncia de que doou o montante de R$ 158.000,00 para a 
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entidade, mas sua marca não foi divulgada pelo grupo. Fora essa denúncia explícita, já havia 

suspeitas de desvio do cachê das apresentações no projeto “Liberdade de Expressão” citado 

anteriormente. Ocorre, então, pela terceira vez a destituição da diretoria, seguida de uma nova 

composição. “Outra vez, fica o dito pelo não dito e o sonho de sede própria se vai” 

(FABIANO, entrevista, 20/12/10).  

Os ex-membros que foram afastados do Alafin, em represália, tentaram fazer com que 

a entidade acabasse. Em 1997, o grupo saiu no carnaval “com as roupas do ano anterior” 

porque não conseguiu angariar recursos, contrariando a tradição de desfilar com novas roupas. 

O Alafin “estava sumindo das programações culturais”, gerando mais desestímulo entre seus 

componentes. Para Fabiano, então percussionista do Alafin e hoje seu presidente, “foi a gota 

d’água”. Ele assumiu a tesouraria da entidade e começou:  
 
a refazer o Alafin Oyó que estava perdido, estava acabado. Tinha dois atabaques, um 
tantã, um monte de agogô velho e o estandarte. Eram as únicas coisas que o Alafin 
tinha. Não se tinha mais som, não se tinha mais nada. A única coisa que o Alafin 
tinha eram esses poucos instrumentos e o babalotim. [...] Ai a primeira coisa que eu 
fiz foi conseguir um emprego. Fui trabalhar como faxineiro [na Santa Casa das 
Irmãs Dorotéia], peguei todo o recurso que eu tinha porque não tinha mulher nem 
filho nem nada e comecei a investir no Alafin. Tipo, comprar instrumento que era a 
base pra vender o produto Alafin e fazer um figurino legal, duas materiazinhas no 
jornal e pum, foi embora. Consegui parceria com o pessoal do Centro Luiz Freire 
pra digitar os ofícios (FABIANO, entrevista, 20/12/10). 
 
 

Para colocar o Alafin na rua no carnaval de 1998 com roupas novas, Fabiano pediu 

três cheques emprestados com uma das integrantes da ala de dança. Durante esse ano fizeram 

um pequeno caixa com apresentações.  

No carnaval do ano seguinte, Fabiano pediu demissão do emprego no dia 23 de janeiro 

de 1999 nas vésperas do carnaval e doou ao Alafin a indenização que recebeu (R$ 1.258, 91) 

para comprar o tecido e confeccionar as roupas. No Baile Vermelho e Branco desse ano, 

ocorrido no Mercado Eufrásio Barbosa, quando o Alafin estava apresentando as roupas do 

carnaval, como de costume, soltaram uma bomba de pimenta. “Queriam ver até onde o Alafin 

iria com a nova gestão”. A resposta foi que o Alafin saiu nas ruas no carnaval, participou da 

cerimônia denominada “Noite dos Tambores Silenciosos” promovida anualmente pela 

Prefeitura do Recife na segunda-feira de carnaval no Pátio do Terço e em duas apresentações 

no pólo do maracatu pela Prefeitura de Olinda.  

Dá-se início, então, à captação de recursos. Fabiano conseguiu uma apresentação na 

Festa das Lavadeiras no Cabo de Santo Agostinho-PE e inseriu pela primeira vez o Alafin na 

programação do Festival de Inverno de Garanhuns-PE. A participação nesses eventos foi 
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importante não apenas para compor um capital de giro, que foi guardado para restaurar o 

grupo, como também para resgatar a estima de seus membros. Sobre isso, Fabiano teceu o 

seguinte comentário “a cena que mais me marcou foi ver o Sr. Cláudio, um dos componentes 

mais antigos do Alafin, um Ogã de terreiro49, chorar quando vê de fato que está tocando no 

Festival de Inverno”.  

Apesar de todos os percalços, em diversos jornais de entidades negras nos anos 1990, 

o Alafin Oyó é retratado com destaque e manteve a aura de ser o ponto de encontro da 

comunidade negra pernambucana. A referência construída ao longo dos anos foi marcada pela 

estreita associação com outras entidades do movimento negro (LIMA, 2009, p. 155). 

O Alafin procurou, habitualmente, atuar em conjunto e se articular com pessoas e 

entidades ligadas ao MNU, ao Fórum de Entidades Negras de Pernambuco e organizações de 

matriz africana de modo geral, tecendo uma rede de relacionamentos formada por advogados, 

procuradores da justiça, antropólogos, sociólogos, historiadores e jornalistas negros. Fabiano 

foi coordenador da área cultural do movimento negro e é sócio fundador da UAPE50. Agregar 

é uma palavra constante na fala de seu presidente e nas ações da entidade que, 

freqüentemente, convida outros grupos de cultura africana para participar de suas festas e 

projetos. Eles se auto-denominam de quilombo Alafin Oyó. 
 

O Alafin é que começa o movimento, as parcerias, as tentativas quilombolas e todo 
esse processo de agregar, de fazer a coisa e tal dentro da questão da religiosidade e 
tudo, a gente sempre circulou nessa parada. [...] Propostas de agregar, de estar junto, 
de fazer, o Alafin foi o único que fez isso. Nas suas domingueiras a gente criou o 
sambaxé. Os primeiros blocos de samba reagge saíram do Alafin Oyó. No Fórum 
das Entidades Negras, uma cadeira cativa era de um representante do Alafin Oyó 
(FABIANO, entrevista, 20/12/10). 

 

                                                 
49 Chefe de terreiro que tem a responsabilidade material dos trabalhos. 
50 A primeira tentativa de criação da UAPE aconteceu em 2002 por iniciativa do presidente do Alafin Oyó, 
Fabiano Silva que convocou uma reunião com os presidentes dos afoxés tendo em vista que estava crescendo o 
quantitativo de grupos que estavam sendo criados “disvirtuado-se da caracterização e proposta do que era o 
segredo para a imposição da religião. Mesmo que a gente viesse caracterizado com a questão da religiosidade 
que é muito fácil de perceber dentro da sua ferramenta, mas existia a questão do segredo, entendeu, de que orixá 
é, como é que é, a quem vocês vêm louvando, porque vocês vêm louvando. Começa a bagunça, a surgir afoxés 
com dijina de santo”. Preocupado com a declaração de um membro de um novo afoxé que afirmara que “afoxé é 
fechação e fecha quem pode”, a proposta de Fabiano era discutir uma associação ou um estatuto para reger o que 
é um afoxé, qual seu formato. Porém apenas um representante compareceu para dar recado em nome dos demais 
de que Fabiano não tinha legitimidade para querer definir diretrizes para o afoxé. A união entre os afoxés só veio 
acontecer dois anos depois quando Fabiano fez uma captação de recursos na Prefeitura de Olinda para realizar 
um cortejo de afoxé no Passódromo reunindo 10 grupos. A partir daí, da proposta de somar esforço ao invés de 
atuação isolada é que a UAPE foi fundada em 11 de novembro de 2004 por sete afoxés: Ará Odé, Alafin Oyó, 
Ylê de Egbá, Oxum Pandá, Omim Sabá, Filhos de Xangô, Guian Alamoxé Orum, cujos representantes integram 
o conselho administrativo da entidade.  
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Em 2004 o Alafin Oyó participou do cd "Afoxés de Pernambuco"51, organizado pelo 

MNU, que ficou em 6° lugar no ranking dos cd’s brasileiros mais tocados nas rádios da 

Suécia, segundo reportagem da revista sueca Lira52. 

De 2000 a 2003, o Alafin voltou a fazer as domingueiras, conforme relato de Fabiano 

(entrevista, 20/12/10): 
 
Solicitei à prefeitura o espaço do Clube Atlântico que estava ocioso e ai a gente 
conseguia fazer ensaio do Alafin todos os domingos. Então eu voltei às origens do 
Alafin pra poder gerar recurso a partir do público. E a partir dali eu pedi que um 
fizesse o axé de fala. [...] Ai Juca começou a fazer axé de fala e começou a gerir de 
certa forma pra entidade. Ai a gente fechou parceria com o bar de Kátia porque a 
gente não tinha capital de giro pra poder comprar a bebida, vendia e dava 
porcentagem de 50% pra gente, mais o dinheiro da bilheteria. E ai fui gerindo o 
Alafin, botando o Alafin na rua, o Alafin na mídia. 
 

Entretanto, o Alafin foi obrigado a parar de realizar as domingueiras pela falta de 

espaço físico. Em toda sua trajetória, a entidade nunca teve sede própria e esteve abrigada em 

vários espaços de Olinda: Clube Atlântico, Fundação Casa da Criança, Maracafrevo, Amalá, 

Preto Velho, Aritana, Mercado Eufrário Barbosa, Mercado da Ribeira, MAC, Coreto, Bar da 

Massa, Cantina Z 4, casa de um membro, Centro Cultural Aldeia do Monte.  
 
Todos os pontos possíveis e imaginários de Olinda o Alafin já passou um tempo 
abrigado. Eram espaços para apresentações, não sede. As sedes eram as casas dos 
componentes onde se guardavam os instrumentos. [...] Sem sede própria, o trabalho 
no Alafin se dava de maneira quase que improvisada, vivendo da boa vontade de 
integrantes amigos que emprestavam seus computadores (FABIANO, entrevista, 
20/12/11).  

 
 Apesar de não ter sede própria, conseguiam obter recurso próprio com as 

domingueiras, sem precisar captar junto ao governo, como faz a maioria dos grupos para 

sobreviver.  
Em contrapartida, o equipamento onde a gente gerava o recurso era do governo. Ai o 
governo vai e tira esse equipamento da gente. Tirando esse equipamento ai o Alafin 
passa por um período de miséria. Logo após abre um programa [Cultura Viva do 
MinC] que mostra todo um sentimento de todo brincante de cultura popular no seu 
edital (FABIANO, entrevista, 20/12/10).  

 

Com o lançamento do Programa Cultura Viva, em julho de 2004, o Alafin submeteu 

um projeto com o objetivo de perpetuar o patrimônio da associação através de sua ala infanto-

juvenil Alafin Mimi, utilizando-se da história de Pernambuco e dos cortejos afro-brasileiros 

para capacitar 100 crianças e adolescentes de três comunidades da periferia de Olinda-PE por 

                                                 
51 Iniciativa de Manasés, um integrante do MNU. Algumas músicas estão disponíveis em: 
http://acervoayom.blogspot.com/2010/07/afoxes-de-pernambuco-2004.html  
52 Fonte: Clipping do Afoxé Alafin Oyó. 
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meio de oficinas nas áreas de confecção de instrumentos, corte e costura, elaboração de 

figurinos, estamparia com ênfase em serigrafia, confecção de estandartes e adereços 

carnavalescos, além de oficinas de saúde e meio ambiente (AFOXÉ ALAFIN OYÓ, 2004).  

Com a aprovação deste projeto pelo MinC e conveniamento como Ponto de Cultura, o 

Alafin obteve autorização da prefeitura de Olinda para se instalar em um equipamento cultural 

municipal, chamado de Fábrica do Carnaval, permanecendo neste local até hoje.  
 
A história da Fábrica rolou porque foi o seguinte. A gente chegou até à secretaria de 
cultura e disse ó, seguinte: nós não temos um espaço, o espaço que a gente tinha em 
parceria a figura disse que queria R$ 30 mil do Projeto Ponto de Cultura, o primeiro 
recurso do Ponto de Cultura ela queria pra ela pra gente poder desenvolver lá o 
trabalho, R$ 30 mil [...]. Eu disse: não vou dar, não vou dar, tem um plano de 
trabalho pra desenvolver isso, isso e isso. Ai ela disse então não dá pra vocês ficar 
aqui não, arranje outro lugar pra poder ficar. E eu disse beleza, a gente vai atrás. [...] 
Ai a gente disse na secretaria da cultura que não dava e que vamos devolver a porra 
do dinheiro porque a gente não tem como desenvolver isso no meio da rua, como é 
que a gente vai fazer? Vamos entregar o dinheiro. Ai chegamos pra prefeitura e 
disse que a gente queria comunicar pra vocês que a gente vai entregar o dinheiro do 
prêmio Cultura Viva. E eles disseram não velho, vocês não vão entregar o dinheiro 
não porque é importante para a cidade que tenha esse recurso porque ai conta para o 
PIB da cidade [...]. Não pode e coisa e tal. Vamos resolver esse problema [...]. 
Vamos botar vocês num espaço que tá ocioso que a galera tá roubando o telhado que 
é a Fábrica do Carnaval. E eu disse, perfeito, vamos embora pra lá (FABIANO, 
entrevista, 20/12/10).  

 

A aquisição de kit multimídia e antena de conexão de banda larga via satélite 

GESAC53 por meio do Programa Cultura Viva e a indução do governo à atuação numa teia 

nacional de Pontos de Cultura potencializaram as articulações que sempre foram 

características do Alafin. Desde então, o grupo vem participando de encontros para discutir 

políticas públicas para a cultura promovidos em nível nacional pelo MinC (São Paulo, Belo 

Horizonte, Fortaleza e Pirinópolis) e em nível municipal pela Fundarpe. A participação na 

Rede.Pe, da qual Fabiano é presidente do conselho gestor, proporcionou-lhe uma viagem para 

Londres em outubro de 2010 abrindo contato com produtores ingleses. 

Com toda uma rede de relacionamentos estabelecida, o Alafin tem conseguido dar 

continuidade a suas atividades mesmo enfrentando o problema da falta de sede própria. A 

parceria com a Fundarpe tem, inclusive, permitido ao grupo continuar as ações de formação 

em escolas da rede pública, mesmo após o término do convênio com o MinC. 

No carnaval de 2011, o Alafin completou 25 anos de trajetória (figura 13) e como 

parte das atividades comemorativas, a entidade vem realizando o “Dia Alafin”, dia em que se 

reúnem para saber a história da entidade por membros antigos quem a vivenciou.  
                                                 
53 Antena do Programa de inclusão digital do Ministério das Comunicações denominado GESAC (Governo 
Eletrônico - Serviços de Atendimento ao Cidadão). Para maiores informações: www.gesac.gov.br  
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Figura 13 – Estandarte do desfile de 25 anos do Alafin 

Fonte: Acervo do Afoxé Alafin Oyó. 
 

A atuação séria e comprometida do Afoxé Alafin Oyó é incontestável. A entidade é 

uma referência para os demais coletivos de matriz africana por ter sido sempre um elo 

articulador e agregados entre eles. Além do reconhecimento pelos pares, há vários vídeos no 

youtube com depoimentos de pessoas das comunidades onde o Alafin atua que são 

testemunhos do reconhecimento da importância do grupo.  

Depois de ter narrado um pouco a história da organização e identificado suas 

principais ações, a seguir, descrevo como o grupo se organiza e busco compreender como 

seus membros se apropriam das principais práticas do management transpostas para os 

coletivos de cultura popular.  

 

5.2.1 O organizar do Afoxé Alafin Oyó 
 

A entidade é regida por estatuto desde sua formalização em 1986. Após sucessivos 

problemas de desvio de dinheiro e recomposição da diretoria, como descritos, o estatuto foi 

mudado em 2001 quando o membro Fabiano saiu da tesouraria, assumiu a presidência do 

Alafin, tirou cópia do estatuto e tornou público o documento para todos os componentes que 

antes não tinham acesso. Sobre esse assunto, Fabiano (entrevista, 21/12/11) comentou que “o 

poder não podia ficar na mão de uma pessoa só. Tinha que socializar a questão do poder”. 
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Foram feitas alterações no sentido de restringir o poder do presidente que passou a 

precisar da anuência do tesoureiro para movimentar a conta da entidade. Essa restrição teve o 

intuito de evitar que furtos e corrupção que aconteceram no passado não se repetissem. Além 

disso, foram criados novos cargos54 reforçando a descentralização do poder do presidente, 

estendeu-se o mandato da diretoria de 2 para 4 anos, e aumentou-se de uma para duas 

reuniões ordinárias da assembléia geral por ano.  

O atual estatuto prevê a administração da entidade da seguinte forma: 

a) Assembléia geral: o órgão supremo de deliberação da associação sendo composta por 

todos os sócios em dia com as obrigações sociais da entidade e convocada 

ordinariamente a cada seis meses; 

b) Diretoria executiva: composta por presidente, vice-presidente, 1°secretário, 2° 

secretário, 1° tesoureiro e 2° tesoureiro;  

c) Conselho fiscal: formado por até três membros não necessariamente sócios da 

entidade; 

d) Conselho religioso: formado por até cinco membros, associados ou não, desde que 

sejam ligados aos cultos da nação nagô; 

e) Alabê (mestre da percussão/voz) 

f) Diretoria de expressão corporal e dança 

g) Diretoria de comunicação e propaganda  

h) Ala infanto-juvenil Alafin Mimi. 

Cabe destacar que antes as pessoas que compunham a diretoria eram “obrigadas a 

participarem dos rituais religiosos, necessários para manutenção do axé da Associação” (Art. 

10). No novo estatuto, a diretoria foi secularizada e essa obrigação foi transferida para o 

recém criado conselho religioso. Este conselho tem participação decisiva no andamento da 

entidade, pois sempre consultam os orixás antes de aceitar convites para se apresentar e fazem 

rituais antes das apresentações. 

Quanto aos associados, há quatro categorias de sócios conforme disposto no Art. 6 do 

estatuto: 

 

                                                 
54 O primeiro estatuto previa apenas os seguintes órgãos de administração: 
a) Diretoria: composta por presidente, vice-presidente, 1°secretário, 2° secretário, 1° tesoureiro e 2° tesoureiro, 
todos ligados aos rituais religiosos afro-brasileiros; 
b) Conselho fiscal: composto por três membros; 
c) Assembléia geral: é o órgão supremo de deliberação da associação sendo composta por todos os sócios sendo 
convocada ordinariamente uma vez ao ano. 
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a) Fundadores: os que assinaram a nova ata de fundação da entidade; 
b) Beneméritos: aqueles aos quais a Assembléia Geral conferir esta distinção, 

espontaneamente ou por proposta da Diretoria Executiva e Conselho Religioso, 
em virtude dos relevantes serviços prestados à Associação; 

c) Honorários, aqueles que se fizeram credores dessa homenagem por serviços de 
notoriedade prestados à Associação, por proposta da Diretoria Executiva e 
Conselho Religioso à Associação; 

d) Contribuinte: os que pagarem a mensalidade estabelecida pela Diretoria 
Executiva. 

 

Embora o estatuto preveja o pagamento de mensalidade, esta prática foi desativada por 

causa dos escândalos de corrupção em três diretorias consecutivas. No passado, o Alafin 

chegou a ter 1.500 sócios pagantes que se evadiram. Hoje possui 60 membros não 

contribuintes. O ingresso de novos integrantes dá-se mediante apresentação, por um membro 

da associação, de candidato com perfil adequado ao regimento interno que deve ser aprovado 

pela maioria da diretoria executiva e do conselho religioso. O número de associados pode ser 

ilimitado. 

Vale salientar que alguns sócios beneméritos e honorários que compuseram a primeira 

diretoria ligada ao MNU, mesmo não tendo o poder formal dos cargos, nem o direito de votar 

e de ser votado, compõem uma “junta” que exerce influência na condução da entidade. Nos 

momentos críticos da história do Alafin, essa junta sempre se reuniu para discutir os 

problemas. A autoridade concedida a essa espécie de staff advém do reconhecimento e 

valorização do saber dos mais velhos. Embora seja uma prática recorrente, não está 

mencionada em nenhum dos dois regimentos.  

Quando questionado sobre como a associação se organiza, Fabiano não conseguiu 

descrever literalmente o que está no estatuto, não se recordou no momento de nomes e 

números de cargos, mas foi capaz de dizer em detalhes as práticas organizativas do coletivo. 

A entidade não possui organograma, porém todos sabem o que fazer; não possui missão e 

visão formalmente estabelecidas nos moldes empresariais, porém todos do grupo sabem a 

razão de sua existência e aonde querem chegar.  

Pode-se cogitar que a existência de uma hierarquia formalizada em estatuto esteja 

associada às exigências do poder público, como discutido no tópico 4.2.1, mas também é um 

traço cultural africano e também brasileiro. Segundo Sales (2003, p. 20), os africanos sempre 

deram muita importância ao poder e à hierarquia, “basta observar a existência de reinos e 

reinados, como o de Oyó, Ilê-Ifé, e tantos outros”. No Brasil, como herança da relação 

metrópole-colônia, a tendência à centralização e concentração do poder dentro dos grupos 

sociais, o distanciamento nas relações entre diferentes grupos sociais e a passividade e 
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aceitação dos grupos inferiores (postura de espectador) são traços característicos de nossa 

cultura (FREITAS, 1997, p. 44; PRATES; BARROS, 1997, p. 59). 

Apesar da existência de estrutura hierárquica bem definida no estatuto, na prática 

parece não haver tanta diferenciação. No dia-a-dia todos são igualmente tratados. Os meninos 

da Ala Mimi brincam e fazem piada com o presidente, têm autonomia para publicar vídeos e 

fotos do grupo na internet sem ser necessário pedir permissão, fatos impensáveis numa 

empresa. Nos ensaios, às vezes, uns improvisam algo diferente surpreendendo o diretor da 

percussão. A indistinção fica também evidenciada durante as viagens e apresentações que 

fazem em eventos. Todos andam sempre juntos, utilizam o mesmo meio de transporte, comem 

e bebem juntos a mesma comida, a mesma bebida, no mesmo local. Além de demonstrar a 

união do coletivo, isso, de certa forma, denota uma dissociação entre as estruturas normativas 

e as efetivas práticas organizativas. 

Assim como o «sincretismo religioso» foi uma forma de resistência flexível à opressão 

de uma religião alheia, a adoção de estatuto de modo formalista é uma maneira de resistir à 

violência simbólica do aparelho do Estado, podendo ser considerada um «sincretismo 

burocrático» posto que eles usam os termos do estatuto, fazem de conta que são «presidente», 

«secretário», «tesoureiro», etc., mas, na realidade, são todos igualmente «brincantes».  

No que se refere ao processo decisório, a tomada de decisão rotineira é participativa, 

porém restrita às diretorias (executiva, alabê, expressão corporal e dança, comunicação e 

propaganda) e aos conselhos (fiscal e religioso). A reunião da assembléia geral composta por 

todos os sócios, prevista no estatuto como órgão supremo de deliberação da associação, só 

ocorre semestralmente.  
 
A tomada de decisão é coletiva, total. A diretoria como um todo, ela se reúne e 
decide. Tanto na expulsão de alguém, na absolvição de alguém, quanto no 
andamento, no investimento que o Alafin venha fazer, se o investimento for alto, 
tudo isso é feito com a galera. A decisão é feita pela diretoria. [...] Uma ou duas 
pessoas ocupam cada diretoria. A gente toma a decisão porque a gente vê que vale a 
pena fazer (FABIANO, entrevista, 20/12/10). 

 

As decisões administrativas sempre eram tomadas com base no consenso entre os 

membros das diretorias e conselhos, só recentemente é que estão experimentando a técnica da 

votação. Porém, após a primeira experiência alguns membros repensaram sobre seu voto e 

quiseram voltar atrás. Não pude acompanhar esse amadurecimento mais de perto em função 

do prazo para terminar o doutorado. 
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De modo semelhante ao que ocorre com a hierarquia, a divisão de tarefas também 

não é feita da forma como está delineada no estatuto e na prática, praticamente todos, de 

acordo com suas disponibilidades, se envolvem nas atividades: 
 

Hoje todo mundo é muito bombril, visse. Todo mundo, literalmente, é muito 
bombril. Mais bombril somos eu e Cintia que fazemos praticamente tudo. A galera 
tá muito no suporte, tá mais assim, em outra relação. Eles trabalham durante a 
semana e vem pro Alafin na folga (FABIANO, entrevista, 20/12/10).   

 

Como os demais diretores possuem emprego formal55 e não têm disponibilidade para 

executar tarefas cotidianamente. Deste modo, a convivência entre todos os membros não é 

diária, acontecendo nos fins de semana. Durante a semana, as atividades se concentram mais 

no presidente Fabiano e na diretora Cíntia, que acumula as atividades de duas diretorias, 

expressão corporal e dança e comunicação e propaganda, e seus horários são flexíveis. Ambos 

saíram do mercado de trabalho e dedicam-se diariamente ao Alafin56.  

A atuação de Fabiano tem sido marcante na história da entidade por isso, ele exerce 

uma notável liderança sobre o grupo, sobretudo sobre os mais jovens que vêem nele um 

exemplo de amor e luta pela cultura de matriz africana e pelo Alafin. A fala da diretora Cintia 

(conversa informal, 21/12/11) ilustra claramente seu papel de líder: “Esses dias Fabiano está 

desanimado, mas eu já disse a ele que se ele desanimar eu desânimo também, não vou fazer 

mais nada. [...] é como os pais, a gente se espelha neles”. No carnaval desse ano, por 

iniciativa de Vanderson, um adolescente membro da percussão, e Cintia, Fabiano foi 

homenageado com uma placa de reconhecimento pela sua atuação no Alafin. “Nós só tivemos 

a oportunidade que tivemos por causa dele” (CINTIA, conversa informal, 23/02/11). 

Quando perguntei a Fabiano o que o move a colocar o Alafin na rua, ele mostrou uma 

foto do grupo no palco durante uma apresentação e respondeu: 
 

Olha isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui, nesse panorama. O que vocês vêem? Uma 
alegria marcante! Chega agora na casa de qualquer um desses aqui e vê se essa 
alegria está lá [...]. Você se sentir gente enquanto artista. Essa é a diferença. Quando 
a polícia entra que bate, que tira onda, que bota revolver na cara, eles só são mais 
um da comunidade. Quando eles estão vestidos de vermelho e branco e com a roupa 
nova e de calçado e com maquiagem, empoderados, eles são outras figuras, eles são 
os artistas que estão na rua onde a polícia precisa dar proteção enquanto cidadão, 

                                                 
55 As ocupações variam: comerciante, professor, serralheiro, doméstica, etc.  
56 Em sua trajetória de vida, Fabiano passou pela escola militar para ser marinheiro, fuzileiro naval; foi dançarino 
no grupo Malcolm X; foi faxineiro num convento de freira e office boy em uma empresa prestadora de serviço 
para o banco Itaú. Entrou no Alafin como Alabê quando tinha 17 anos. Após três anos foi eleito tesoureiro e 
depois virou presidente da entidade, permanecendo até hoje no cargo tendo sido reeleito por dois mandatos 
consecutivos. Cintia antes de entrar no Alafin era do Movimento dos Sem Terra. Ela abriu mão de uma bolsa que 
ganhou para estudar medicina em Cuba para ficar no Alafin.   
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entende? E é até engraçado quando os meninos sobem a ladeira da Ribeira de costa 
que tem o núcleo policial. Eles passam que não tão nem ai mano, diferente de 
quando a polícia chega na comunidade. O que me movimenta a fazer essa história 
do Alafin, que tem muita gente que ainda acha que eu ganho muito dinheiro, se eu 
ganhasse muito dinheiro eu não estava com aquele carro ali f-----, tava de carro zero. 
Eu trabalhei muito em dois empregos pra poder ter as coisas que eu tenho hoje. O 
que me movimenta é que eu ainda acredito na liberdade do coletivo, liberdade desse 
coletivão. É dois, é três, é quadro a cada ano, mas eu acredito que todo mundo vai 
chegar um dia que vai sobreviver da arte. Tem pessoas que não querem outra coisa. 
Querem tocar muito e tocam muito (FABIANO, 01/02/11). 

 

O trabalho no Alafin consiste em organizar o carnaval (desfila todos os dias, inclusive 

na quarta-feira de cinzas); organizar as quatro festas que promovem anualmente e incluem 

realização de mostra de filmes, debates, sarais de poesias, exposição de fotos e artes plásticas, 

cortejos e shows; fazer contatos e garantir a participação do Alafin em eventos dos quais já 

participa com calendário permanente; responder convites esporádicos que recebem para fazer 

apresentações; pesquisar na internet abertura de editais e oportunidades para o Alafin; 

elaborar projetos que submetem a editais e prêmios; fazer ensaios abertos aos domingos; além 

de ministrar oficinas de história57, percussão, dança, estética negra, higiene, saúde, serigrafia. 

Não há um sistema de procedimentos que ordenem o funcionamento da organização. 

nem existem mecanismos de controle formais para verificar se o trabalho foi feito, quando foi 

feito, em que condições. A coordenação das atividades é feita por ajustamento mútuo com 

base no engajamento dos membros, a depender da disponibilidade de horários de cada um. 

Como todos os membros só se encontram aos domingos nos ensaios, a comunicação 

entre eles é feita através de email pelo egroup do Yahoo, envio de torpedos, telefone assim 

como por meio do blog (alafinoyo.blogspot.com), Orkut e Twitter. Aos domingos após os 

ensaios sempre fazem reunião, sendo algumas apenas informativas e outras são para tomar 

decisões. As reuniões não se revestem dos rituais de caráter formal, são momentos de 

encontro com amigos e não de relações profissionais com colegas. 

A versatilidade dos membros é uma característica evidente no Alafin. Os próprios 

membros produzem praticamente tudo de que precisam. “É uma forma de se olhar de se ver 

dentro do candomblé, de ajudar o irmão” (FABIANO, entrevista, 20/12/10). Quem costura o 

figurino do cortejo é a companheira de Fabiano e Carlota que não é do Alafin, mas é 

praticante do candomblé; os adereços (colares, brincos e pulseiras) para todos os membros são 

feitos por Cíntia e pelas meninas da dança com tecidos, miçangas, material reciclado, etc. Elas 

                                                 
57 “A gente sempre trata da colonização antes da travessia do Atlântico e após a travessia do atlântico. A gente 
trabalha nas nossas oficinas esses dois momentos históricos envolvendo a população negra e aí chega até a 
realidade de hoje, do que somos hoje e porque estamos nessa situação, nesse caos social” (FABIANO, conversa 
informal, 27/12/10).  
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se juntam na Fábrica do Carnaval usam a máquina de costura do Alafin. Os instrumentos 

musicais confeccionados por membros da percussão. As músicas também são compostas por 

membros como André e Léo e por parceiros de outros estados que doam direitos autorais para 

o Alafin divulgar a música. A arte dos cartazes de divulgação das festas é feita por membros 

que são designers (Mateus, Gilmar e Marcelo). A primeira e a atual logo marca do Alafin 

também foram feitas por membros (Jorge Morais e Djalma Neves). “Não se paga nada por 

isso. [...] Uma característica do Alafin desde o princípio é que tudo o que a gente quer, a gente 

faz no Alafin, a gente não pede para ninguém fazer. Tudo. Toda necessidade da gente quem 

faz é a gente mesmo” (FABIANO, entrevista, 20/12/10). 

Essa auto-suficiência significa para eles, além de economia por não pagar esses 

serviços, a garantia de autonomia. Por isso, o Alafin resiste a contratar um produtor cultural 

profissional. 
 
Eu acho o seguinte: produtor só vai ser bom pra cultura popular quando de fato ele 
conseguir captar recurso e que desse recurso os brincantes dos brinquedos vivam, 
vivam desse brinquedo. O único produtor, eu não digo nem produtor, eu chamo de 
reprodutor, o único reprodutor de cultura popular e que era um cara que não, que 
não estava dentro desse circuito de produtores e que foi o único cara de cultura 
popular que mostrou patrimônio, assim patrimônio para cultura popular, acervo, 
deixou acervo para cultura popular e fez com que as pessoas vivessem da cultura 
popular foi Manuel Salustiano, foi Salú. [...] tem uma casa de show, que é a Casa da 
Rabeca, ali ele vende, ai ali, mais pra cá tem uma casinha de venda de produtos dele, 
da Rabeca, da bexiga, que tá ali dentro do brinquedo dele, cd, tudo, ele tem uma 
casinha onde vende. Dentro da casa de show ele tem o bar, tem as mostras artísticas 
e dentro do terreno como um todo tem a moradia de seus brincantes e de seus filhos. 
[...] Só um cara de dentro pra compreender o sentimento dos amigos que são 
brincantes igual a ele, igual a ele. Um cara que não é de dentro, que vem com a 
visão totalmente de produto do brinquedo chega lá, capta recurso, bota o povo pra 
sambar e paga um cachê inferior ao trabalho do dia-a-dia, ele não é um produtor. Eu 
acho que produtores culturais deveriam repensar o seu papel (FABIANO, conversa 
informal, 31/01/11). 

 

A resistência em contratar um produtor cultural profissional tem motivos ideológicos, 

não sendo por falta de recurso financeiro para remunerá-lo (já que a remuneração de 10% é 

legalmente prevista nos projetos e o proponente não tem que arcar com essa despesa), e muito 

menos por ingenuidade, como coloca Avelar (2008, p. 65) que considera ingênuos os artistas 

que não contratam profissionais e querem executar suas produções sem preparo adequado. 

Mesmo sem a ajuda profissional, o Alafin vem aprendendo na prática a lidar com as 

questões burocráticas exigidas pelo poder público que se iniciaram, na visão de Fabiano 

(conversa informal, 10/01/11), “a partir do conveniamento no Programa Cultura Viva”: 
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Gil mostrava o avanço da cultura popular [...] só que não mostrava o que era 
burocrático na situação [...] Gil falava de uma forma romântica e o Célio Turino 
sabendo da bomba falava de outro jeito [...]. Os caras passaram quatro anos para 
definir qual era o formato da prestação de contas. Os caras não tinham o formato da 
prestação de contas. Em 2008 se define qual era o formato da prestação de contas 
que acaba detonando um monte de brinquedo que tinha sido aprovado em 2004, 
2006, que tinha aprovado mais um bocado e ai ferrou todo mundo (FABIANO, 
conversa informal, 10/01/11). 

 

Os membros não recebem remuneração pelas apresentações que fazem. O recurso 

arrecadado com os cachês artísticos não é distribuído entre os participantes na forma 

monetária, mas sim investindo em sua capacitação. A entidade paga cursos de qualificação 

profissional e de preparação para vestibular e concurso público.  
 
O cachê das apresentações não é de quem se apresenta porque ainda é muito móvel, 
ainda é muito móvel. [...] Os membros não recebem cachê por apresentação mas o 
recurso que entra pode ser investido nele. Tipo: entrar na universidade, concurso 
público, compra de apostilas, curso, passagem e comida pra ir pro banco de 
emprego, é isso. É muito mais direto à pessoa do que pegar vinte, trinta reais e dar 
pro cara. [...] Vai pra entidade pra fazer o financiamento deles. [...] É de objetivar 
dentro da vida da pessoa, na pessoa. Porque se eu te dou trinta reais agora ele vai 
gastar em qualquer coisa ali na frente. Mas tu diz, ó eu preciso fazer este curso aqui 
de soldador em Suape que vai ser tanto por mês no Senac. A gente também agrega a 
galera dentro das repartições públicas que a gente tem conhecimento. É toda uma 
logística que é louca na visão não estratégica de não ter um pensamento estratégico, 
e muito bem organizado porque dá certo dentro das nossas ações. A gente consegue 
atingir mesmo os nossos objetivos (FABIANO, conversa informal, 22/12/10).  

 

O Alafin opta por não dividir o recurso, deixando-o no caixa da entidade para ser 

transformado em ação direta. Nem a diretoria é remunerada.  
 
Acho errado remunerar a direção, erradíssimo. Imagina se a gente banca só a 
direção, e o restante da galera que toca aqui, que faz as apresentações [...]. Se eu 
pego um cachê do Alafin e distribuo fica nada em caixa. Como é que eu faria pra 
poder levar o Alafin para o ..., como é que eu faria pra fazer a Noite do Cabelo 
Pixaim? Então tudo o que entra é reinvestido pra poder capitalizar mais. 
(FABIANO, conversa informal, 22/12/10). 

 

Além disso, outro motivo para não se pagar cachê por apresentação é o risco que se 

corre de desagregar o coletivo:  
 
não vou ter compromisso de estar lá, de ensaiar porque eu já toquei, já cantei, já 
dancei, já peguei meu cachê, já era. Eu não tenho compromisso de estar, entendeu? 
É diferente de eu estar e dizer ó ... o que é que move essas pessoas é a história do 
chegar, do conseguir chegar coletivo (FABIANO, conversa informal, 22/12/10). 

 

Contudo, a partir deste ano começou-se a repensar o pagamento de cachê por 

apresentação, pois há membros com dificuldades financeiras. Eles estão discutindo a 
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possibilidade de formar dois grupos fixos de palco com 30 adultos em cada e continuam com 

um grupo infanto-juvenil. 
 
O que é que eu to vendo, o que é que eu vejo. [...] Uns chegam na grande e dizem, ó, 
eu tô detonado. Tô quebrado, literalmente. Não tem comida, não tem nada e a gente 
consegue ajudar. E aquele que fica calado? E aquele que fica calado? Então é mais 
justo a gente pagar um cachê. Criar uma equipe, uma equipe de palco. Vai passar 6 
meses, vai passar um ano sem receber, entendeu, mas mais vale pagar 
igualitariamente para todo mundo. [...] E ai fazer ensaio exaustivo mesmo e fechar 
as contratações, correr atrás de tudo. [...] Voluntariado é muito bonito, na fala. Na 
fala ele é lindo. Na prática não funciona. Voluntariado só funciona para quem é rico, 
para quem não tem necessidade do dinheiro. Mas para quem não tem, não funciona. 
A gente consegue porque no domingo a galera tá livre, trabalha a semana inteira; 
apresentações à noite a galera tá livre porque sua grande maioria ou já concluiu ou 
pararam de estudar ou estão na universidade no período da manhã, ou da tarde. 
Entendeu. Mas para viagem pode ver que nós temos um grupo muito reduzido 
(FABIANO, conversa informal, 17/03/10). 

 

Nos projetos que o Alafin submete à edital, busca-se agregar todos os membros como 

prestadores de serviços tendo em vista que são poucos os editais que permitem remuneração 

para os integrantes da organização proponente. 
 
Se a gente aprova um projeto no Funcultura e a gente estabelece salário sem impedir 
o andamento da entidade, massa! A gente vai receber aquele salário ali [...] Um 
projeto desse quando é aprovado todas essas pessoas são agregadas ao projeto. E a 
mão de obra é nossa. Por exemplo [...] a gente tinha todo mundo do Alafin dentro do 
Ponto de Cultura. A gente tem oficineiros, a gente tem equipe de palco, a gente tem 
a produção, tem designer, a gente tem toda essa galera (FABIANO, conversa 
informal, 22/12/10).  
 

Os membros do Alafin atuam nos projetos como oficineiros. Eles ministram oficinas 

de percussão, dança, história e dão palestras. “A gente consegue se manter das oficinas que a 

gente dá. Cintia dá oficinas nas escolas e consegue ganhar com isso. Eu dou oficinas e 

palestrar no Brasil e consigo me manter com isso” (FABIANO, conversa informal, 22/12/10). 

Vale salientar que a divisão do cachê está sendo pensada em função das necessidades 

financeiras de seus membros e será feita igualmente entre todos que se apresentarem, 

independente de suas qualificações. De modo semelhante, a remuneração nos projetos não 

varia pelo grau de especialização de cada um, nem pelo cargo ocupado, todos recebem 

igualmente o mesmo valor. 
 
Sabe quanto era o salário da gente nessa história de ponto de cultura? R$ 200 por 
mês. Isso desde Tati que tem pós-graduação em história, história da arte, a Fabiano 
que tem 2° grau, à Cintia que dá aula de dança e também tem o 2° grau, a Roberta 
que tava fazendo mestrado na área de educação, a Gilmar que é formado em design, 
todo mundo, cada um tinha R$ 200 pilas. (FABIANO, conversa informal, 22/12/10).  
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Para realizar seu trabalho, o Alafin conta com uma infra-estrutura precária na 

Fábrica do Carnaval. Dispõe de espaço para ensaiar e de um pequeno cômodo para guardar os 

instrumentos e seu material. As cadeiras e móveis para arquivos foram doados pelo Tribunal 

Regional Eleitoral. Os equipamentos de comunicação e informação (câmera fotográfica 

digital, câmera filmadora digital, computadores e antena GESAC) foram doados pelo MinC. 

Porém, o teto está sem algumas telhas e com goteiras, de maneira que, quando chove, molha 

todo o chão atrapalhando os ensaios e danificando os computadores. Como eles não podem 

deixar os computadores montados perto da janela onde foi instalada a antena GESAC, eles, 

diariamente, montam e desmontam sua estação de trabalho. Nesse processo, o computador 

que funcionava como servidor deu problema e eles ainda não conseguiram recuperar parte da 

documentação da entidade que estava armazenada nele58.  
 

 
Figura 14 - Infra-estrutura do Afoxé Alafin Oyó 

Foto: A autora. 
 

                                                 
58 O Alafin conseguiu captar verba de R$ 140.000,00 para a reforma do prédio junto a uma ONG da União 
Européia, a Avis, e a Fundação Palmares, porém não obtiveram da prefeitura autorização. Na opinião de Fabiano 
(conversa informal, 06/01/11) a parceria foi “mal compreendida” pela funcionária da prefeitura responsável pela 
gestão do Fábrica do Carnaval, tendo ocorrido alguns “choques” entre eles. 
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No que se refere ao planejamento, eles planejam suas ações “de acordo com a 

dotação orçamentária do carnaval”. Logo depois do carnaval, eles param as atividades por 

cerca de um mês. “Ai senta eu, Cintia, Juca, Jane, Daiane [membros da diretoria] e ai a gente 

pensa o calendário dentro das possibilidades dos shows que a gente pode ter nos festivais que 

a gente já agrega [...] e planeja a divulgação das oficinas nas comunidades” (FABIANO, 

entrevista, 20/12/10). Assim eles fecham a agenda e calendário do restante do ano e vão se 

moldando aos convites e oportunidades que vão aparecendo. Os convites para apresentações 

geralmente surgem com cerca de um mês de antecedência do evento. Presenciei dois 

telefonemas que Fabiano recebeu para agendar apresentação em cima da data do evento. 
 
As coisas aparecem sem planejamento e a gente consegue se adequar, botar na 
agenda. Pra fazer isso precisa de muita dedicação e abdicação de um monte de coisa, 
viu. Porque tipo, você tem um cronograma do que você vai fazer naquele dia e 
aparece uma coisa e você agrega essa coisa, então você vai ter que cumprir as duas 
coisas. Tem que cumprir as duas coisas. E ai você tem que ter material humano. E a 
gente consegue ter material humano. Por exemplo: no dia 28 de novembro teve uma 
atividade aqui e outra em Brasília. A gente conseguiu mobilizar, a gente conseguiu 
fechar uma agenda do mês intensa de novembro e deixamos uma equipe de cortejo 
aqui e levamos uma equipe de palco belissimamente. Cintia ficou e eu fui 
(FABIANO, entrevista, 20/12/10). 

 

Eles organizam suas quatro festas também com cerca de um mês de antecedência 

porque “já tem parcerias estabelecidas [...]. A gente dá sempre um mês pro outro porque é o 

tempo de divulgação, tempo de criar panfletinho que a gente faz” (FABIANO, entrevista, 

20/12/10).   

O Alafin não faz planejamento de longo prazo, posto que as próprias condições do 

contexto são instáveis já que fora do ciclo carnavalesco onde se insere o afoxé, a contratação 

de apresentações é esporádica, a abertura de editais não segue calendário fixo e sempre há 

atraso no pagamento dos cachês. De certa forma eles fazem um planejamento tático e 

operacional, mesmo que de forma não sistematizada. No momento que recebem recursos 

programas o que podem fazer com o que receberam. 

O carnaval, que é o grande momento esperado o ano todo, começa a ser planejado em 

setembro quando se dá início à confecção das roupas e vão comprando o material à medida 

que recebem recurso.  
 
O carnaval vai acontecendo. O carnaval é muito engraçado. Não se tem um 
planejamento estratégico. O carnaval naturalmente vai sendo executado na questão 
das roupas e na questão das apresentações artísticas é aquela história: abriu 
prefeitura do Recife, vamos lá, vamos colocara proposta dependendo dos caras 
aprovarem ou não, a gente vai fazer. Abriu prefeitura de Olinda, nós vamos lá 
colocar proposta. Abriu o governo do Estado, vamos lá colocar proposta. Então é 
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assim, A questão do carnaval não tem muito o que pensar porque a gente não tem 
uma estrutura que é a história da sede. A gente com sede na cidade alta durante o 
carnaval a gente pintaria e bordaria (FABIANO, entrevista, 20/12/10). 
 

Apesar deles terem iniciado os preparativos para o carnaval com cinco meses de 

antecedência, tecidos e material para confecção de adereços foram comprados há menos de 

um mês do carnaval porque eles não tinham dinheiro em caixa e não puderam comprar tudo 

de uma só vez. Visto de fora, pode ser considerado improviso em cima da hora, mas, para 

quem é de dentro, é a hora exata em que recebem recurso. O pagamento do carnaval sempre 

ocorre um mês após o período momesco e os cachês de apresentações em eventos chegam a 

demorar seis meses, até um ano, para serem pagos. Além da demora, muitos pagamentos são 

efetuados em parcelas.  

Pela minha vivência no campo, percebo que “fazer as coisas em cima da hora” não é 

uma característica apenas dos coletivos de cultura popular, trata-se de uma característica da 

área cultural. De um lado o poder público, lança os editais e convocatórias com pouca 

antecedência e demora muito a pagar os cachês. Presenciei que faltando um mês para o 

carnaval, os grupos que submeteram propostas à convocatória da Fundarpe não tinham sido 

contatados, não tiveram retorno para se programar. A mídia também responde aos contatos 

com pouca antecedência. Estava ao lado de Fabiano quando uma emissora de tv local ligou 

convidando-os a se apresentarem em um programa com uma semana de antecedência. Essa 

questão de fazer tudo em cima da hora parece estar institucionalizada. Por outro lado, os 

coletivos não procuram se antecipar aos fatos, nem fazem projeção de cenários futuros. 

Constatei que Gerir o Alafin é um trabalho prazeroso para seus membros, realizado 

num clima descontraído e em um ritmo próprio, alternando assuntos sérios com brincadeiras. 

O comportamento festivo é um traço bem peculiar de herança africana (CASCUDO, 1965), 

até a religiosidade é extremamente festiva (SALES, 2003, p. 17). A descontração, fluidez e 

informalidade são traços característicos de suas práticas organizativas. 

Não há uma preocupação em avaliar desempenho, isto surge como uma exigência 

externa na hora de prestar contas aos financiadores de seu trabalho (o governo ou as empresas 

patrocinadoras). Mesmo assim, não é feita uma avaliação de desempenho com indicadores 

objetivos nos moldes empresariais, eles apenas apresentam documentos que comprovam a 

realização das atividades nos projetos aprovados tais como registros de foto, vídeo, ata de 

presença (nos casos de oficinas), etc. Atingir um «bom desempenho» para eles é terem 

«brincado» e terem valorizado cultura de matriz africana e a identidade negra por meio da 

«brincadeira» realizada, o que lhes traz satisfação pessoal. Ou seja, a noção de desempenho 
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perpassa a realização de um processo de satisfação que introjeta a concepção diferente de 

trabalho. 

Com isso, opera-se uma transubstanciação dos conceitos de eficiência e eficácia que, 

para o management, têm conotação econômica posto que são qualificações atribuídas no 

interior da cultura ocidental capitalista e servem aos interesses de classe dos detentores de 

capital (CHANLAT, 2000, p. 31). Para o Alafin, ser eficiente e eficaz não significa economia 

de tempo e recurso visando gerar lucro, mas significa difundir e valorizar a cultura afro-

brasileira, realizar esse trabalho com membros internos sem contratar pessoas de fora, 

proporcionar auto-satisfação e fazer com que seus membros vivam dignamente da cultura.  

A sustentabilidade da entidade advém, nomeadamente, das apresentações e projetos. 

Como não possui sede própria, nem está instalado em infra-estrutura adequada, o Alafin não 

consegue mais gerar recursos próprios com as domingueiras e passou a captar recursos de 

terceiros. Essa captação que antes era feita por meio de elaboração e entrega de ofícios nos 

gabinetes de políticos, passou a ser feita por meio de editais e através de cooperações e redes 

estabelecidas. 

No que se refere às apresentações, o número de mostras artísticas aumentou com o 

selo Ponto de Cultura conquistado pelo grupo. O Alafin tem participado de diversos eventos 

tais como a Terça Negra, a Noite dos Afoxés e o Rec Beat em Recife; a Festa da Lavadeira no 

Cabo de Santo Agostinho; comemorações do dia da Consciência Negra (20 de novembro), 

além de circuitos e festivais no Brasil e no exterior como o Festival de Inverno de Garanhuns, 

Festival São Batuque e Festival da Cultura Popular em Brasília, o Festival Pedra de Fogo em 

João Pessoa, o Festival Mercado Cultural em Salvador e o Festival del Fuego em Cuba. De 

acordo com Fabiano (entrevista, 20/12/10), “hoje o Alafin se sustenta dos shows da gente, que 

a gente faz, das correrias. A partir da visibilidade que o Alafin dá em cada show, nos sábados 

de ensaio no Preto Velho, nos domingos aqui [Fábrica do Carnaval], na divulgação na net”.   

Em relação aos projetos como instrumentos de captação de recurso, o Alafin desistiu 

de captar recursos através das leis de incentivo por descrédito em relação a este mecanismo, 

como denuncia a fala de Fabiano (entrevista, 20/12/10): “A gente até tentou uma vez com a 

lei Rouanet mas o mais e------- de tudo é o formato da política da brodagem59. [...] tem que ter 

amigos lá dentro”. Fabiano tece severas críticas aos favorecimentos aos amigos, como 

abordado no tópico 4.3.1. 
 

                                                 
59 Termo de autoria anônima criado a partir do “aportuguesamento” da palavra inglesa “brother” (irmão). 
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Depois que eu fui pra Brasília, pro Rio, que tive a oportunidade de conversar com 
produtores do alto escalão do governo, com artistas de alto escalão, eu compreendi 
que ou sai todo mundo e ai dentro daquele mecanismo que o Gilberto Gil implantou, 
tinha que ter uns dez mil Gilberto Gil pra executar também a p----, ou a gente não 
vai pra lugar nenhum e esses camaradas são os mesmos que vão conseguir o mesmo 
financiamento. [...] Hoje eu, Fabiano, pra captar dinheiro pro Alafin só se for por 
meio de edital do Estado que existe uma relação mais próxima, de olhar no olho 
“qual foi meu erro?. [...] A gente se esforça, vai, vai, vai, faz, faz, faz, que é uma 
coisa que a gente faz aqui, ai “você foi habilitado, mas não foi classificado”. Quem 
disse que eu sou incapaz, meu irmão? Quem foi esse camarada que disse que meu 
projeto não é bom? Ele existe há 25 anos! (FABIANO, conversa informal, 
22/12/10). 

 

Conhecedor das falhas na política em vigor e ciente de que está inserido em um 

sistema e que o grupo tem que sobreviver nele, Fabiano tenta aproveitar as brechas que o 

próprio sistema dá para realizar ações do Alafin, apropriando-se do que é possível, usando os 

mecanismos e conhecimentos disponíveis em seu benefício, ao invés de negá-los e ficar à 

margem. Sendo assim, ele tem procurado submeter projetos a editais públicos que não exigem 

captação via lei Rouanet, preferencialmente os editais do governo de Pernambuco. Em 

paralelo, tem buscado também a auto-sustentabilidade. Nesse intuito, a entidade vem 

construindo todo um processo na cadeia produtiva econômica de seus bailes, de seus festivais, 

de seus domingos de ensaio e de seus repasses a partir da família Alafin, “de modo que as 

pessoas conseguem sobreviver, não viver ainda da cultura, mas sobreviver de alguns produtos 

da entidade” (FABIANO, conversa informal, 22/12/10). Os produtos do Alafin que geram 

renda para seus membros são o artesanato com a marca Alafin e a bebida Axé de Fala que 

serão abordados adiante. 
 

O Alafin está buscando auto-sustentabilidade, a sustentabilidade do povo. O povo 
sustentado então a entidade está também porque se todo mundo tem seu salário, se 
todo mundo tem as suas histórias, então o brinquedo também tá garantido, né. 
Porque você dá suas 6h de carga horária no trabalho e depois para no fim de semana 
para bater bombo. Só vai ser isso, não é isso que eles tão querendo?” [referindo-se à 
“política da brodagem” dos editais] (FABIANO, conversa informal, 22/12/10). 

 

As parcerias também têm trazido oportunidades para o Alafin. Atualmente, por 

exemplo, a convite da ONG italiana ICEI, o grupo está se inserindo na construção do projeto 

“Turismo da gente” em Olinda com o objetivo de receber, fazer apresentações e ministrar 

oficinas para turistas, o que gerará outra fonte de sustento para a entidade independente do 

governo.  

Hoje o que é essencial para a continuidade do Alafin é ter uma sede adequada.  
 
Ninguém consegue viver da cultura, ninguém, aqui ainda não. Como é que a gente 
consegue viver da cultura com a miséria de um espaço desse? Um espaço como o 
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Clube Atlântico, um espaço como o Mercado Eufrásio Barbosa, já era. Não tem 
edital certo que a gente queira fazer. Porque a gente consegue gerar no domingo, no 
mínimo, no mínimo, com um público fraco, com a venda fraca, R$ 800 no mínimo. 
Nesse período de verão a Cantiza Z4 que rolada das 19h às 01h nesse período de 
verão, todo domingo, saia de lá R$ 4 mil de bilheteria. [...] Não é uma coisa pra 
pagar mais tarde como as apresentações, é uma coisa de imediato [...] Chegou uma 
semana que o fluxo lá foi tão grande que chegou a R$ 6 mil pau. Além de você ter 
todo domingo uma grana fixa, com a visibilidade dos shows, a gente conseguia 
outros shows fora da agenda do domingo (FABIANO, conversa informal, 22/12/10).  

 

O fato da entidade não possuir sede tem impossibilitado a geração de recurso próprio e 

dificultado a captação de recurso via alguns editais que exigem instalações físicas adequadas 

para execução de projetos. Ter uma sede com infra-estrutura apropriada tem sido o foco da 

entidade. Desde 2007 eles vêm se articulado com vereadores, vice-prefeito e prefeito no 

intuito de obter a cessão de uso gratuito de qualquer imóvel ocioso da prefeitura de Olinda. 

Eles catalogaram vários imóveis públicos desocupados e sem previsão de uso pela 

administração pública e entregaram documento à prefeitura para que o poder público deferisse 

a cessão de qualquer um destes imóveis. Esse processo vem se arrastando há mais de quatro 

anos. Sobre essa negociação, Fabiano (conversa informal, 19/01/11) entende que “é um jogo 

que precisa ser jogado com muita paciência. Mas de vez em quando precisa lembrar ao outro 

de que ele está no jogo”.  

Em paralelo à negociação junto ao poder público municipal, Vanderson, um dos 

integrantes da percussão, inscreveu o Alafin em um concurso promovido pela empresa 

Listerine60 que deu prêmio em dinheiro ao vídeo mais votado pela internet. Caso o Alafin 

tivesse ganho, o recurso teria sido destinado à aquisição de um imóvel. Vanderson tem 

exercido papel importante na negociação com o prefeito. Ele acompanha a agenda do prefeito 

em atividades nas escolas de Olinda e sempre aproveita os encontros para pressionar o 

prefeito a dar um retorno favorável ao pleito do Alafin.  

Avisado por Vanderson, Fabiano aguardou o término de um evento em que o prefeito 

participou e o pressionou para obter posicionamento da Prefeitura sobre a cessão de uma sede 

para a entidade. O mesmo marcou conversa em seu gabinete no dia seguinte (27/04). Fabiano 

telefonou para vários apoiadores do Alafin para participar dessa conversa. A conversa que, 

informalmente, foi marcada para 15h só veio ocorrer às 19h. Nessas quatro horas de espera, 

Fabiano foi persuadido por alguns presentes, inclusive eu, a agir formalmente e não confiar na 

oralidade quando se trata de assunto político. Para o povo yorubá a oralidade é forte traço 

característico porque a palavra tem peso, o afoxé é uma fala que realiza. Já as promessas de 
                                                 
60 Concurso "Listerine Essencial Quer Saber: O Que É Essencial Para Sua Comunidade Chegar Lá?" 
http://www.essencialpracomunidade.com.br/home 
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políticos, de modo generalizado, têm um cunho eleitoreiro. Ou seja, Fabiano teve que 

reconhecer que para se relacionar no campo da política das instituições públicas, neste caso 

com a Prefeitura, há necessidade de compromisso por escrito, sendo preciso firmar 

documentos e não ficar na palavra. Enquanto aguardávamos ser recebidos, traçamos uma 

estratégia formal de ação: remarcar um encontro na agenda oficial e fazer um abaixo assinado 

em prol da cessão de uso gratuito de um imóvel abandonado da cidade. Quando, finalmente, 

Fabiano e mais apenas duas pessoas que puderam esperar, posto que os demais tinham 

compromissos, foram recebidos pelo prefeito solicitaram o agendamento oficial de outro 

encontro que ficou para o dia 12 de maio.  

Nos quinze dias que se seguiram, foram coletadas mais de 700 assinaturas de membros 

da sociedade civil no abaixo assinado, tendo obtido 12 assinaturas dentre os 15 vereadores do 

município. Essa documentação foi mostrada ao prefeito no encontro formalizado, onde foram 

dados vários depoimentos de membros do Alafin e de parceiros apoiando a causa (figura 15). 

Enquanto aguardam o desfecho desse processo, o Alafin segue suas atividades normalmente.  

 

 

 
Figura 15 - Audiência com o prefeito de Olinda sobre a cessão de imóvel para sede 

Fonte: Michelaine Silva (2011) 
 

Apesar do Alafin não possuir fins lucrativos e não remunerar seus membros pelas 

apresentações que fazem, a sustentabilidade do Alafin confunde-se com a sustentabilidade de 

seus membros. Em alguns momentos, Fabiano fala de auto-sustentabilidade dos membros 

como a única saída para o Alafin já que não pode gerar recurso próprio porque não tem infra-

estrutura adequada e a “política da brodagem” não os contempla. Em outros, ele fala sobre o 

Alafin sustentar seus membros para que possam viver dignamente de sua cultura: como 

evidencia a seguinte fala de Fabiano (conversa informal, 22/12/10): “A grande história é a 
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sustentabilidade. De que forma a gente consegue se sustentar dentro desse projeto, um 

coletivo grande, nem que seja um vendendo, um entregando panfleto. De que forma a gente 

consegue manter essa galera?”. 

 Busca-se, então, gerar renda para seus membros, seja através da venda de produtos 

artesanais com a marca do Alafin, seja por meio da prestação de serviços dentro de projetos 

aprovados em editais. Com a conquista da sede, a geração de renda será potencializada, pois 

poderão voltar a realizar as domingueiras.  

Além de valorizar a cultura de matriz africana, afirmar a identidade negra e se 

satisfazerem com a «brincadeira», há sempre implícito o objetivo de promover a inserção 

social de seus membros e alcançar o ideal deles não precisarem mais trabalhar no mercado 

formal e poderem viver daquilo que sabem e gostam de fazer: afoxé. Viver da cultura é uma 

utopia que dela se alimentam.  

Pode-se considerar que essa postura não deixa de ser uma subordinação insubordinada 

da produção cultural à lógica capitalista, mas com as seguintes diferenças: visa-se o sustento e 

não o acúmulo de capital; não se altera o conteúdo da manifestação para agradar ao público, 

procura-se agradar aos orixás, ou seja, «quem manda não é o freguês»; não se emprega o ser 

humano como recurso do qual se extrai a mais valia do trabalho. A condição de sujeito da 

pessoa humana não é relegada a segundo plano como nas empresas que dão primazia à 

funcionalidade do desempenho de tarefas. São sujeitos e não recursos humanos recrutados, 

selecionados e treinados para ocupar cargos remunerados visando o lucro da empresa. Nesse 

sentido, não se reproduz a lógica capitalista. 

A seguir abordo mais especificamente como o Alafin se apropria das duas principais 

práticas empresariais transpostas para os coletivos da cultura popular. 

 

5.2.2 Apropriação de práticas do Management no Alafin 
 

Como identificado na seção 4.3, as duas principais práticas empresariais difundidas 

para os coletivos da cultura popular são o marketing e a elaboração e gestão de projetos. Esse 

conhecimento chega até o Alafin pela mídia, editais, veículos alternativos de comunicação, 

especialmente a internet, não por meio dos espaços acadêmicos formais. 

 Fabiano nunca fez curso na área de gestão, aprendeu a administrar o Alafin no dia-a-

dia, na experiência dos mais antigos no próprio Alafin e no Movimento Negro, gerindo-o 

como se fosse sua casa.  
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Sabe como eu aprendi a gestar o Alafin? Na porrada. Literalmente, levando porrada. 
Tem que mudar o estatuto. Ai eu ia no cartório e perguntava como é que se faz. Eu 
sempre tive uma facilidade muito grande de fazer amigos. Então assim, os amigos 
me ensinaram a fazer ata, o estatuto [...]. Eu só fiz mudar o estatuto porque não 
acreditava naquele estatuto e fui resolver os problemas da receita federal, fui 
resolver os problemas do INSS, do FGTS e foram os amigos que foram dando os 
caminhos. [...] Eu trato o Alafin Oyó como se fosse minha casa. Tipo: se eu só tenho 
um salário mínimo e é pra comprar, pagar água, luz, alimentação, então da mesma 
forma é o Alafin Oyó. Se eu tenho uma grana x e precisa ser feito as festas, captar 
mais recurso pra pagar ônibus, pra pagar alimentação, dar uma ajuda à galera, botar 
a galera na universidade, pagar inscrição em concurso público e fazer carnaval, 
então é do mesmo jeito. De que forma eu faço carnaval: qual o tecido mais acessível 
que fica brilhoso, que fica bonito e dá pra fazer, né. De que forma aperta o cinto, 
sempre cai na comida, tudo cai na comida [lanche antes das apresentações]. De que 
forma a gente aperta o cinto pra fazer tal coisa. É isso. A gente aprendeu a gerir 
dessa forma. Essa coisa é muito de, do próprio camaleão, de ver, de perceber e fazer. 
Isso já vem muito com os primeiros do Alafin. Assim, qual o sentimento de gerar 
uma renda sem precisar de poder público. Os caras pensavam isso e faziam isso. Eu, 
especificamente, vivenciei isso dentro do movimento negro e me adaptei à questão 
camaleônica mesmo, financeira, da própria entidade, pelo nome, pelo know how que 
a entidade tem.[...] Eu via as idéias dos antigos, retomei algumas idéias e comecei a 
gerir o Alafin como se fosse minha casa (FABIANO, entrevista, 20/12/10). 

 
Pela sua experiência de trabalho em banco, Fabiano aprendeu a usar os mecanismos de 

remuneração do capital, típicos do atual estágio do capitalismo financeiro, para investir na 

entidade. 
Há cinco anos foi que eu consegui compreender como é que funcionava um banco. 
Brasileiro, brazuca não se perde em lugar nenhum e sempre tem uma saída pra tudo. 
Trabalhando no banco fiz amizade com o gerente. Fazendo amizade com o gerente 
eu sempre perguntava que história era aquela que eu fazia de doc, de Ted, de 
aplicações na Petrobrás e na Vale do Rio Doce. Como é que funcionava isso e pra 
que servia. Os caras começaram a me explicar isso e depois de seis meses lá, de 
pegar confiança, começaram a me explicar que aquilo ali eram aplicações que 
dobravam o dinheiro do cara ou mantinha uma rentabilidade maior do que a 
poupança, tinha um fluxo maior. Ai eu pegava o final do carnaval, a gente conseguia 
gerar 10, 20, 30 mil e ao eu chegava e perguntava como é que faz pra aplicar em 
melhores condições sem movimentar durante oito meses, porque depois de oito 
meses começava o carnaval de novo. Ai os caras diziam aplica dez nisso, dez 
naquilo e mais dez naquilo outro. Ai eu aplicava, esperava os oito meses e já tinha 
recurso maior. Ai é que vinha sempre, se você pensar, final de ano é que vem 
vestibular, final de ano é que vem concurso público, ai começou dali a fazer isso 
(FABIANO, conversa informal, 22/12/10).  

 

Fabiano se apropriou de ferramentas de investimento financeiro, não visando o lucro 

per se como fazem as empresas, mas com a finalidade de “fazer o brinquedo rolar”, “inserir 

negros na sociedade” e fazer com que os membros vivam da cultura de maneira digna, não 

apenas sobrevivam.  

Indaguei a Fabiano porque ele não participou dos cursos de gestão que foram 

ofertados gratuitamente para os Pontos de Cultura, analisados na subseção 4.3.2. Ele disse que 

foi por falta de tempo, pelo corre-corre das demandas para manter o Alafin e por não ter a 

garantia de que os cursos teriam continuidade.  
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Primeiro por conta de toda a demanda já para manter a entidade. A primeira 
demanda de manter a entidade e aqueles cursos que não tinha de fato a garantia de 
que ia dar continuidade. Tipo: Tatiana começou um curso [não de gestão], fez dois 
períodos, o terceiro e o quarto ficou preso por falta de pagamento, veio acontecer o 
terceiro e o quarto já era no período do sexto. Então a gente não tinha tempo pra 
estar perdendo, literalmente para estar perdendo (FABIANO, entrevista, 17/03/11).  
 

Pela minha percepção, o fato da não participação nesses cursos está muito mais 

atrelado ao desinteresse deles em relação ao conteúdo, tendo em vista que seus referenciais de 

organização não advêm do mundo dos negócios e sim do movimento negro, da mobilização 

social e misturam religião, etnia, cultura e política. Além disso, há o fator tempo de dedicação 

aos cursos. Para eles era mais importante empregar seu tempo para fazer articulações políticas 

e executar o projeto do Ponto de Cultura, do que assistir aulas e participar de oficinas de 

gestão. 

Apesar de a grande maioria dos membros do Alafin não ter contato com o 

management pela via da educação formal, os editais aos quais eles submetem projetos exigem 

determinado conhecimento técnico, planos de trabalho, processos de prestação de contas, 

legislação, aspectos jurídicos, que não são naturalmente aprendidos, mas são resultados das 

suas práticas. Ademais, como exposto no capítulo 3, o management tem sido difundido pela 

mídia de massa (jornais, revistas, filmes, novelas, etc) e, de algum modo, eles entram em 

contato com esse saber técnico, legitimado como científico. Essa difusão massiva de 

conceitos, ferramentas, práticas gerenciais e da própria lógica do management torna difícil a 

separação entre o que é popular e o que é científico, porque os sujeitos da cultura popular se 

apropriam, de certa maneira, do discurso dominante e transubstanciam seu conteúdo, como 

também foi discutido nas seções 3.4 e 4.1.  

Isso fica evidente nas falas de Fabiano e de Cintia que utilizam termos da gestão 

empresarial, tais como: planejamento estratégico, visão estratégica, logística, marketing, 

produto, venda, propaganda, material humano, know-how. E, às vezes, mesmo sem usar os 

termos específicos, adotam estratégias similares a das empresas, como foi o caso da criação 

do “núcleo de erradicação” em 1992, que pode ser comparada às estratégias de “gestão de 

crise” empregadas por grandes empresas. Após minha saída do cotidiano do Alafin, conversei 

com Fabiano sobre como eles utilizam esses termos de modo diferente do que fazem as 

empresas. “A gente consegue trabalhar com essas coisas, mas dando o perfil nosso, perfil 

mais povo, perfil mais próximo” (FABIANO, conversa informal, 14/04/11). 

No meu convívio no Alafin, ficou evidente para mim que eles aprendem fazendo, se 

organizam a partir do ordenamento do conhecimento de cada um deles. Seu saber sobre 
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gestão é construído na experiência, é “saber de experiência feito”, segundo o olhar freiriano. 

Eles não fazem testes de portabilidade de técnicas do management para sua realidade, pois é 

na prática do dia-a-dia que constroem um “saber apropriado”. Minha percepção é que Fabiano 

tem muito claramente para si a maneira de gerir o Alafin, mas não tinha esse discurso 

sistematizado. Acho que a conversa comigo e minha participação no coletivo o fez parar para 

(re)pensar como fazem as coisas.  

Na seqüência, descreverei como ocorre a apropriação, especificamente, do marketing e 

da gestão de projetos no Alafin. 

 

a) Marketing 

 

Assim como ocorre na área cultural no Brasil como um todo (RUBIM A., 2005, p. 63), 

a ferramenta do marketing é usada no Alafin como sinônimo de divulgação, propaganda, 

restringindo-se apenas ao composto promocional. No entanto, eles trabalham, mesmo que 

intuitivamente, com os demais componentes do mix de marketing, os chamados 4P’s. 

No que se refere ao produto, as apresentações/mostras culturais são o principal 

produto da entidade. São elas que levantam, estimulam, instigam, dão auto-estima e sustentam 

o grupo. Desde sua criação, o Alafin sempre se apresentou em todos os carnavais e participou 

de diversos eventos, além de promover suas próprias festas. 

Fabiano (entrevista, 20/12/10) considera “o próprio Alafin enquanto produto pra venda 

de festivais” e aprendeu a fazer produção cultural “fazendo e observando as experiências dos 

mais antigos na entidade e no movimento negro”: 
 
Eu sei que a gente pode utilizar a questão do nome no produto. A gente pode 
também ter a ferramenta do poder público e a gente tem também um público que 
tem dinheiro. A gente tem três focos de financiamento: o público, o próprio Alafin 
enquanto produto pra venda de festivais e os editais públicos. E ai contando com o 
quarto foco, os produtos, os produtos vendidos (FABIANO, entrevista, 20/12/10). 
 

Desde seu surgimento, o grupo tem logomarca e as cores do orixá patrono conferem 

também identidade visual à marca que está estampada no papel timbrado, nos cartazes de 

divulgação de suas festas, nas mídias sociais, nas roupas do carnaval e nos produtos que 

comercializam. 

Apesar do estabelecimento de uma marca ser a essência do marketing (KOTLER, 

2000, p. 426), esta é uma prática antiga que remonta ao período medieval quando as guildas 

passaram a exigir que os artesãos colocassem marcas em seus produtos a fim de proteger a si 
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e a seus consumidores contra produtos de qualidade inferior. Nas artes, o estabelecimento de 

marcas teve início quando os artistas passaram a assinar seus trabalhos. “Hoje em dia o uso da 

marca é tão poderoso que praticamente nada fica sem marca” (Ibid., p. 429).  
 

 
Figura 16 – Logomarca do Alafin 

Fonte: Blog do Alafin. 
 

 O Alafin utiliza o selo “Ponto de Cultura” 61 como um distintivo e eles têm consciência 

de que essa chancela do MinC contribuiu para o aumento da contratação das mostras 

artísticas, não apenas no carnaval, mas durante todo o ano.  

Além das mostras artísticas, o Alafin possui alguns produtos tangíveis. O primeiro 

deles foi a bebida denominada “Axé de Fala” cuja fórmula foi desenvolvida por Zito da 

primeira formação do Alafin e patenteada no nome da entidade.  
 
Há 23 anos se cria o axé de fala, se começa a beber, a divulgar o axé de fala, ensinar 
todo mundo a fazer, mas em contrapartida está patenteado, está registrado no nome 
da gente. Hoje todo Pernambuco vende axé de fala feito por pessoas do movimento 
negro do passado. Algumas outras figuras inventam de dizer que fazem axé de fala 
porque tomaram um e acham que o gosto é só canela, cachaça e rapadura e não é, 
isso. O recurso não vem pro Alafin até porque a bebida é feita artesanalmente, não é 
uma bebida feita em grande escala. Num todo a gente deixa, não processou ainda, 
não impediu as pessoas a vender Axé de fala. Até porque a gente não chegou ainda 
na fase terminal financeira. Quando a gente chegar na fase terminal financeira a 
gente entra com processo. Quando não tiver mais chance de p---- nenhuma aí a 
gente vai lá, detona isso juridicamente e as pessoas só podem vender se tiver 
autorização do Alafin. A partir daí a gente cria um novo recurso, uma nova história. 
O Juca tem casa, tem carro e sustenta família com axé de fala. O que a gente vende é 
feito por ele. A renda vai pra ele. Mas em contrapartida ele dá os axés de fala que 
são utilizados no Alafin. Tipo, o axé de fala que a gente leva pros festivais é nosso, é 
dado, não é vendido pra gente, o axé de fala do carnaval é dado. 

 

A idéia de produzir e vender artesanato com a marca Alafin foi de Cintia, Jane, 

Daiana, Aldinete e Tati, integrantes da diretoria. Esse grupo de mulheres fez curso de 

serigrafia e artes gráficas e, inicialmente, fizeram produtos para uso próprio. Como esses 

produtos atraíram o interesse de outros membros e de pessoas de fora do Alafin, elas 

passaram a confeccionar para vender e a renda arrecadada é distribuída entre si. 

                                                 
61 Com o avanço na implantação de Pontos de Cultura em todo o país, o Ponto de Cultura se tornou uma marca, 
um selo, quase uma franquia. Célio Turino, secretário de Programas e Projetos Culturais, coordenador do 
Programa Cultura Viva (Disponível em: http://www.brasilcultura.com.br/conteudo.php?id=1845. Acesso em: 02 
mai. 2008. Ver também Diniz (2009, p. 78). 
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Essa idéia já vem de muito tempo. As pessoas se vestiam, transformavam, pegavam 
as estampas do Alafin e vestiam como calça, faziam tocas e tudo. A potencialização 
dessa história veio com as meninas há três anos depois da primeira estampa que a 
gente achou um local para fazer as estampas do Alafin ai começou a aparecer as 
coisas [...] os produtos do Alafin que as meninas têm só existe porque a gente fez 
investimento [com cachê das apresentações]. A gente fez investimento de X, 
entendesse, e a partir dali elas andam com a própria perna. Ai o que elas apuram é 
delas (FABIANO, entrevista, 20/12/10). 

 

A grife denominada “Negra Alaê”, expressão retirada de uma letra de música da 

agremiação, engloba bolsas, brincos, colares, arranjos para o cabelo, caderno, agenda, porta 

cd, bonecas, chinelas, boinas, blusas, calças, agbês, kit de carnaval, etc. Cintia dá idéias e as 

demais confeccionam os produtos em suas casas. Porém, ela não soube precisar de onde vem 

a idéia de quais produtos produzir:  
 
Sei lá, acho que da cabecinha de cada uma. Pronto, o caderno. Eu disse vou fazer um 
caderno do Alafin pra meu uso. Ai eu fiz e o pessoal gostou. Ai passamos a 
produzir. Eu fiz um porta cd do Alafin, com tecido do Alafin, fiz o porta cd ai o 
pessoal do afoxé viu e gostou e pediu. Então a gente faz pra gente e de repente o 
pessoal começa a gostar e passa a pedir. A gente pensa na gente, no que a gente vai 
usar. A gente usando, se gostarem, eu faço, se não, não.  

 

 
Figura 17 - Produtos Alafin Oyó  

Fonte: Orkut do Alafin 
 

Quando perguntei, com o vocabulário típico do business, quem são os clientes destes 

produtos, Cintia (entrevista, 20/12/10) me respondeu o seguinte: 
 
Normalmente quem compra são os fãs do Alafin que admiram o trabalho do próprio 
afoxé. [...] É o cliente amigo. A gente trata todo mundo sem diferença. Pode voltar 
várias vezes ou não, o tratamento é único. A gente trata como amigo. Ele chega, 
pede por encomenda, a gente não conhece, mas pede por encomenda. A gente vai lá 
e faz. Então é um amigo da gente. Se ele voltar, bom, se não, mas tá ali o produto.  
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 Questionada sobre a concorrência, Cintia (entrevista, 20/12/10) disse o seguinte:  
 
Eu acredito que a gente hoje é o único afoxé que trabalha fazendo produtos com o 
material do afoxé. Então a gente não pensa no que o outro afoxé tá fazendo. A gente 
pensa no que vai fazer à gente bem. Então se eu fiz esse caderno e esse caderno pra 
mim fez bem, todo mundo gostou do caderno do Alafin, então vou fazer caderno do 
Alafin. Eu não tô pensando no que o outro tá fazendo, nem vou querer fazer. A 
gente tem informação dessa coisa, quem mexe com cultura popular mesmo, de uns 
querer invejar o outro e a gente não quer. A gente quer fazer o que a gente se sente 
bem [...].  

  

Os grupos de afoxé professam uma irmandade e rejeitam participar de concurso no 

carnaval para não concorrer entre si. Apesar desta postura, percebi indícios de concorrência 

entre eles. Eu estava ao lado de Fabiano quando ele recebeu um telefonema de um funcionário 

de uma emissora de televisão local que pretendia agendar participação do Alafin em um 

programa. Este funcionário disse que tinha perguntado a um membro da diretoria de outro 

grupo de afoxé onde aconteciam os ensaios do Alafin e o mesmo disse não saber. Vale 

salientar que este grupo de afoxé que não informou o local dos ensaios do Alafin é membro 

da UAPE, portanto, parceiro formal. Ademais, no passado, em momentos críticos em que o 

Alafin estava se reerguendo dos sucessivos desvios de verba pela diretoria, o grupo foi 

boicotado com o corte de energia elétrica e agredido com spray de pimenta durante o desfile 

das roupas do carnaval na realização do Baile Vermelho e Branco, no Mercado Eufrásio 

Barbosa.  Assim sendo, há uma concorrência não professada entre os grupos afoxés. 

 Em nível macro, há uma concorrência, considerada “nojenta” por Fabiano (entrevista, 

20/12/10), entre Pontos de Cultura que foram criados por produtores e por pessoas que se 

afirmam brincantes sem ser e que criaram entidades para obter verba do MinC. Portanto, há 

uma concorrência velada entre os coletivos de cultura popular, tanto por recursos como 

legitimidade. 

No que se refere ao preço, o valor cobrado pelo artesanato é baseado nos custos, 

conforme a declaração de Cintia (entrevista, 20/12/10): “A gente vê quanto a gente gastou e 

daí a gente tira um preço pra dar a ele”.  

Já o preço do cachê é estabelecido pela visibilidade que o Alafin conquistou em sua 

trajetória no Estado, como Ponto de Cultura, nas apresentações que fez no Brasil e em Cuba. 

Com isso, o grupo passa a obter melhor resposta em termos de reconhecimento da sociedade. 

De acordo com Fabiano (entrevista, 20/12/10), “o cachê aumentou com o selo Ponto de 

Cultura, antes havia um cachê padrão para cultura popular que não podia passar de dois mil 
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reais”. Além disso, eles estão negociando outro aumento de cachê para todos os grupos de 

afoxé por intermédio da UAPE.  

Nas negociações com os contratantes, quando alguém oferece cachê abaixo do que 

cobram e consideram merecer, Fabiano (conversa informal, 18/02/11) argumenta que “a 

qualidade é que diferencia o produto”. 

Sendo assim, a marca Ponto de Cultura proporcionou uma ressignificação ao Alafin e 

tem configurado como atributo importante nos diálogos com os contratantes, quer sejam 

agentes de órgãos públicos locais que conduzem políticas culturais e de turismo, quer sejam 

produtores culturais ou empresários da atividade turística. 

Em se tratando de ponto de venda/praça, o artesanato é vendido nos ensaios, festas e 

eventos dos quais participam. Em 2007, eles fizeram um projeto para criar um mecanismo de 

distribuição dos produtos de organizações de matriz africana através de revistas como a Avon 

e a Natura, mas não foi aprovado.   

Quanto às apresentações, até hoje, eles adotaram a estratégia de não sair oferecendo as 

apresentações do grupo por entenderem que os contratantes tendem a baixar o preço do cachê, 

principalmente em se tratando das empresas de turismo, como evidencia a seguinte fala de 

Fabiano (entrevista, 20/12/10): “quando você vai atrás tem um problema: a galera quer 

comprar teu show por qualquer coisa. E teu show não é qualquer coisa, saca? Tipo essas 

empresas de turismo, essa galera ai quer comprar o show por qualquer valor”. 

Por isso, preferiam esperar serem contatados e convidados tendo em vista as 

articulações que fazem e a visibilidade que já conquistaram ao longo de sua trajetória de 25 

anos. No entanto, passado o carnaval de 2011, eles estão repensando sua estratégia de atuação 

e estão pretendendo oferecer a mostra artística do Alafin em uma rede de hotéis. “Tem uma 

rede de hotéis que contrata muito, sabe, que tem um circuito ai, eu vou meter a cara, pegar 

aquele cdzinho de apresentação, ó nosso produto é esse” (FABIANO, conversa informal, 

17/03/11). Essa mudança de posicionamento pode ser explicada por um somatório de fatores. 

Por um lado, pela necessidade de adquirir a sede e pela situação financeira da entidade que em 

função do atraso de pagamentos de cachês que levou o presidente a vender seu carro 

particular para cobrir dois cheques do Alafin “para pagar o ônibus e o agiota para fazer o 

carnaval” (FABIANO, conversa informal, 07/03/11). De outro lado, eles têm consciência de 

que agregaram capital simbólico e se revestiram de autoridade ao ser reconhecido como Ponto 

de Cultura. 
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No que tange à promoção, a entidade sempre divulgou suas ações. Nos primórdios, 

produzia um jornal denominado “Negração” que além de ser um boletim informativo, 

disseminava conteúdo político e cultural, sendo distribuído gratuitamente visando agregar o 

movimento negro, diferenciando-se assim, dos boletins de comunicação empresarial. 

 

      
Figura 18- Jornal Negração produzido pelo Afoxé Alafin Oyó 

Fonte: Acervo do Alafin Oyó 
 

Atualmente, a divulgação das atividades e produtos do Alafin é feita por meio do blog 

(alafinoyo.blogspot.com), mídias alternativas como Orkut, Twitter e Youtube62, além do boca-

a-boca que eles chamam de “correio nagô”. Na divulgação específica dos ensaios, conta-se 

com o apoio da prefeitura de Olinda que incluiu essa atividade na agenda cultural do 

município e para a divulgação das oficinas, contratam uma bicicleta de som para circular nas 

comunidades. 

Todos os membros têm a liberdade de alimentar as mídias sociais livremente, 

principalmente postando vídeos no Youtube. Há material na internet sobre o Alafin que até 

mesmo seu presidente desconhece. Membros enviam notas para jornais e programas de 

televisão de emissoras locais solicitando matéria para o Alafin, o presidente só toma 

conhecimento quando é contatado. Assim eles conseguiram uma matéria no jornal A Folha e 

uma participação em um programa em uma emissora de tv local (Nova TV - Canal 22 em 

Pernambuco). 

                                                 
62 Em 06 de junho, havia 980 membros na comunidade do Orkut do Alafin, 71 seguidores no Twitter e 40 vídeos 
no youtube. 
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No que se refere à divulgação dos produtos artesanais, além de ter fotos no perfil do 

Alafin no Orkut, as próprias idealizadoras são uma espécie de vitrine viva: 
 
A gente anda com a camisa do afoxé no centro do Recife ai o pessoal chega e 
pergunta: “Ah, a camisa do afoxé! Onde é que eu encontro?” É mais por a gente 
estar ali fazendo a propaganda da gente. [...] A gente mesmo veste e chega gente 
perguntando onde é que teme a gente sai fazendo marketing (CINTIA, entrevista, 
20/12/10). 

 

Percebi que eles sempre trabalharam a promoção de forma consciente e utilizam os 

demais elementos do mix marketing de forma intuitiva e sem fazer uma análise integrada 

entre eles. É desta forma como eles se apropriam das ferramentas mercadológicas para 

atender a suas necessidades. A seguir tratarei de como ocorre a apropriação da prática de 

elaboração de projetos. 

 
b) Elaboração de projeto cultural 

 

A prática de elaborar projetos para captar recursos para o Alafin teve início com a 

entrada de Fabiano na diretoria. As primeiras tentativas ocorreram quando ele tomou 

conhecimento da lei Rouanet, e se intensificaram, a partir de 2004, com o lançamento do 

Programa Cultura Viva, quando o governo federal passou a apoiar as manifestações da cultura 

popular que não encontram espaço no mercado cultural. Desde então, têm sido abertos 

diversos editais, tanto públicos quanto privados, que contemplam a diversidade da cultura 

popular.  

Para participar dos editais, o Alafin possui “um banco de projetos” que podem ser 

adaptados ao perfil de cada edital. Porém, isso não fica impresso e nem arquivado em pastas. 

Fica tudo em pen-drives, em computadores e no email. Presenciei uma situação em que 

Fabiano localizou, sem a intenção, um projeto na caixa de email que ele nem lembrava mais 

que tinha feito. “Tá vendo como a gente faz as coisas e esquece, rapaz. A gente mandou, 

pleiteou, mas a gente esqueceu, parou” (FABIANO, conversa informal, 05/01/11). Isto denota 

a informalidade no organizar da entidade. Essa análise pode ser corroborada pelo fato deles 

também não manterem totalmente organizado em um só local a memória da entidade. Eles 

fazem clipping, guardam todas as reportagens que já saíram na mídia sobre o Alafin, porém, o 

acervo digital (vídeos e fotografias) encontra-se espalhado nos diferentes dispositivos 

eletrônicos de armazenamento supracitados. Vale salientar que se o grupo possuísse uma 
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memória institucional sistematicamente organizada, facilitaria a comprovação do histórico da 

entidade exigida pelos editais. 

A experiência com a lei Rouanet tem sido frustrante, como fica explícito no trecho da 

fala de Fabiano (conversa informal, 21/12/10) transcrito abaixo: 
 
inocentemente, burramente, quando soube da lei Rouanet pensei que fosse a 
salvação da história. Sabe o que foi que eu fiz? [...] O Barata me emprestava o 
computador e eu fazia um ofício – que no meio da gente ainda era muito a história 
do ofício – fazia um ofício solicitando uma ajuda de custo pra compra de tecidos 
para o carnaval [...]. Eu achava que funcionava assim: se o cara ajudasse um grupo 
de cultura popular ele poderia debitar da história do imposto de renda. [...] Depois 
que a gente se apropriou da história da lei, que fizemos a captação, a questão do selo 
pra poder captar, a gente não tinha a segunda fase da história. Sabe qual é a segunda 
fase? Você tem que ter um amigo na área de marketing, senão você não faz a 
captação. [...] Eu tenho amigos que fazem captação da prefeitura no carnaval de 
Olinda e Recife e dizem que é complicado para eles que conhecem os caras, imagine 
para quem é de fora? [...]  

 

Eles submeteram três projetos ao enquadramento na lei Rouanet, mas não obtiveram 

êxito porque não conseguiram captação e porque o projeto não foi selecionado no Sistema 

Nacional de Cultura (SNC). Para Fabiano, no início o que pesou foi a desinformação sobre a 

legislação. Hoje, a dificuldade não é questão de conhecimento técnico, mas sim uma questão 

de conhecimento político.  
 
Entendesse onde tá o nó da coisa? Você tem que ter um amigo pra dizer que o teu 
trabalho é bom. Não é escrito tecnicamente bonito não. É que eu tenho que ter 
alguém que te respalde. Eu tenho que ter uma história dessa. A política da brodagem 
não é legal porque ai tem pessoas que captam alguns milhões e tem outros mestres 
que tá ali precisando, se tu der R$ 50 mil ele transforma (conversa informal, 
21/12/10). 

 

Não analisei tecnicamente a viabilidade dos projetos recusados para corroborar com a 

visão de Fabiano de que se trata de um problema político, porém, estava presente no momento 

em que ele descobriu, através da internet, que um projeto elaborado pelo Alafin em parceria 

com três coletivos de cultura popular, que tinha sido enviado, informalmente, por email, para 

a Secretaria de Programas e Projetos Culturais do MinC e nunca tinha tido resposta, foi 

repaginado e aprovado por outro coletivo da cultura popular que tem forte articulação no 

MinC. 

Cabe neste ponto destacar, que no período de dezembro de 2010 a março de 2011 em 

que estive inserida no coletivo, foram abertos seis editais, sendo a maioria público e apenas 

um privado. O prazo para envio dos projetos era, em média, de dois meses. Dentre os critérios 

de seleção, alguns editais exigiam infra-estrutura adequada. Contudo, como as condições 
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estruturais da sede temporária deles são bastante precárias, ficaram impossibilitados de 

submeter projetos. Aqueles editais que exigiam captação pela lei Rouanet também foram 

descartados pela experiência negativa já anteriormente relatada. Logo, por eliminação, dos 

editais abertos eles optaram por focalizar somente o Funcultura da Fundarpe por considerá-la 

uma entidade idônea e decidiram submeter dois projetos. 

Um dos projetos submetidos foi adaptado a partir de um festival que eles realizam 

desde a criação do Alafin. O trabalho consistiu apenas em cópias de trechos do projeto 

existente para o formulário do Funcultura, preenchimento da planilha orçamentária e 

concepção do plano de mídia, o que foi feito sem grandes dificuldades. 

O outro projeto foi construído do zero em parceria com o Maracatu Piaba de Ouro, 

representado por Ana Paula, esposa de seu presidente, tendo os encontros para a elaboração 

acontecidos em sua casa. Participei das discussões para formatação do projeto que ocorreram 

em clima sempre muito familiar e descontraído. Alternávamos conversa “séria” com 

brincadeiras, às vezes perdíamos o foco, conversávamos sobre diversos assuntos, trivialidades 

da vida cotidiana, depois voltávamos para a discussão. confesso que isso me causou certo 

estranhamento e fiz algumas intervenções chamando-os para retornar à discussão 

“propriamente dita”. Dei-me conta do quanto meu comportamento foi condicionado pelas 

empresas nas quais trabalhei e pelo burocratismo do serviço público no qual estou inserida, 

assim, procurei me policiar para não tentar conduzir a retomada do foco. Quando eles 

percebiam o desvio do assunto e o avançar do horário eles mesmos diziam “vamos voltar, 

vamos voltar”. Geralmente após os encontros, almoçávamos juntos e durante as refeições 

raramente se tocava no assunto discutido anteriormente, portanto, o clima era bastante 

diferente dos habituais almoços e jantares de negócios. Percebi que eles trabalham ao modo 

deles, baseado na amizade, na camaradagem, sendo estes princípios bastante distantes do 

tratamento das pessoas como recurso. 

 A sistemática da elaboração de projetos deles é distinta das práticas comuns do 

management, pois eles colocam as idéias no papel à medida que vão surgindo para somente 

depois estruturá-las de acordo com as prerrogativas dos editais que ditam o formato dos 

projetos. A foto abaixo é do esboço do planejamento do projeto feito por Fabiano. Quando 

solicitei permissão para fazer o registro fotográfico Fabiano consentiu e disse em tom jocoso: 

“Isso é um verdadeiro mapa faraônico”. 
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Figura 19 - Esboço do planejamento de um projeto 

Fonte: Autora. 
 

Eles pensam o planejamento oralmente, mas têm que apresentá-lo às instituições de 

forma escrita, adaptando sua forma de estruturar o pensamento próprio da troca oral, em um 

registro formal escrito. Nisso consiste sua maior dificuldade: transcrever as idéias que estão 

em suas mentes e em suas falas, transformando-as em objetivos nos moldes convencionados, 

de forma sucinta, clara, iniciando com verbo no infinitivo, etc. “No popular a gente pode 

falar, é mais fácil de falar, mas no objetivo técnico é meio difícil, tecnicamente é complicado. 

No popular é tranqüilo demais, é muito fácil dizer” (Fabiano, observação participante, 

28/12/10). Observei que os integrantes dos dois grupos envolvidos na redação dos projetos 

redigem objetivos longos, com vários verbos no gerúndio, faltando um pouco de foco e 

objetividade. 

De modo geral, tanto o emprego da prática de projetos como o do marketing refletem 

um conhecimento tácito obtido não em cursos de capacitação nem em leitura de bibliografia 

especializada, mas, nas palavras de Carrieri et al. (2008, p. 177), cultivado a partir da 

experiência de vida dos sujeitos, da cultura que os circunda, da realidade que os transforma, e 

das insurreições sentimentais que os afligem.  
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6 (In)Conclusões 
 

 

No presente trabalho, defendi a tese de que embora produzido pela lógica capitalista, 

práticas do management são apropriadas pelos sujeitos da cultura popular para construir 

outros modos de organizar por meio dos quais resistem ao modelo empresarial. Defendi 

igualmente que, nesse processo de construção de outro modo de agir, situa-se a defesa e 

apropriação de práticas de gestão autônomas e pertinentes à realidade histórica, política e 

social dos coletivos dos quais participam, atendendo a suas necessidades e interesses. 

Minha argumentação situou-se no cenário delineado, sobretudo, a partir das três 

últimas décadas do século XX, com a emergência da sociedade managerial (CHANLAT, 

2000) e o fenômeno de empresarização do mundo (SOLÉ, 2003) que passou a ser descrito, 

explicado e interpretado a partir das categorias da gestão empresarial, disseminando a lógica 

de organização do mercado para todas as esferas da vida humana. Como conseqüência, a 

racionalidade instrumental dominante classifica como não-existentes, não-válidas e não-

possíveis experiências estruturadas através de outros princípios de organização produtiva e 

social que não seja o do mercado capitalista (SANTOS, 2006) e de outros formatos 

organizacionais que não seja o da empresa, consagrada como modelo exclusivo e excludente 

de organização (RAMOS, 1981; CHANLAT, 1999; SOLÉ, 2003; TRAGTENBERG, 2005; 

BENDASSOLLI, 2007).  

Assim sendo, o management assumiu, com o amparo do discurso científico, status de 

único conhecimento válido e legítimo Para organizar as atividades humanas, marginalizando 

outras formas de organização que não se pautam no modelo empresarial. Este processo de 

construção ideológica da dominação de um modelo de organização provoca a aparente 

sobreposição perfeita entre as regras e normas de operação do mercado e da empresa que, não 

obstante, consistem apenas em um dos múltiplos enclaves sociais e um tipo particular de 

organização, com regras e normas de conduta humana em geral (RAMOS, 1981).  

No campo da cultura popular, a fixação do modelo empresa e do ferramental do 

management como a melhor e única forma correta de organizar, desvaloriza as práticas 

organizativas populares. A institucionalização das leis de incentivo à cultura, se, por um lado, 

abre novas possibilidades de sobrevivência, por outro, provoca uma pressão sobre os grupos 

de cultura popular para a adoção de práticas do management, ao canalizar a relação com o 

estado por meio de editais e, com o mercado, por meio de patrocínios. desde então, difunde-se 
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o discurso da necessidade de profissionalização da gestão cultural que traz, na linguagem e 

nas práticas, a transformação da cultura em negócio gerido como empresa por profissionais 

qualificados.  

A lei Rouanet, que instituiu em 1995 a profissão de produtor cultural, gerou uma 

proliferação de cursos acadêmicos voltados para a formação profissional que legitimam o 

saber técnico e científico do management, em detrimento do saber popular. O discurso da 

necessidade de profissionalização produz a incompetência dos sujeitos sem formação em 

gestão e produção cultural e de suas práticas organizativas constituídas no cotidiano das 

atividades. Dessa forma, distingue-se entre aptos e incapazes sob os auspícios do mercado. 

Com a valorização dos profissionais com formação específica, descredibilizam-se os saberes 

populares considerando-os rudimentares, e o trabalho de mestres e brincantes que são 

considerados amadores63, levando-os a crer que são incapazes de gerir seus coletivos e seus 

projetos.  

Diante deste panorama, objetivos, estruturas e processos de coletivos de cultura 

popular transformam-se a fim de se adaptar às exigências do mercado, fazendo com que suas 

práticas organizativas percam a espontaneidade, o saber intuitivo e a substantividade que lhes 

são peculiares, tornando-se um corpo de conhecimento sistematizado e codificado, segundo 

valores mercadológicos, tal como no mundo empresarial.  

Em outros coletivos, entretanto, os sujeitos resistem à empresarização, lutam pela 

preservação de suas práticas organizativas tradicionais e são desafiados a aprender a lidar com 

práticas gerenciais subordinadas a critérios de eficiência, rentabilidade e competitividade, 

típicos do business e a conviver com padrões capitalistas de trocas de bens simbólicos, na 

tensão entre manter o teor substantivo (identitário, comunitário e religioso) e obter recurso 

financeiro para manter-se. Eles resistem à recomendação de contratar produtores e gestores 

profissionais e em oposição aos termos de «gestor cultural» e «produtor cultural», 

empregados pelo establishment e pelo governo, se auto-intitulam «fazedores de cultura». A 

opção por «fazer» ao invés de «produzir» indica a resistência à concepção mercadológica que 

transforma a cultura em produto para o consumo do público, bem como à defesa de seu lugar, 

o lugar de quem faz e vivencia a manifestação cultural, ameaçado pelo discurso que legitima 

                                                 
63 Quando relacionada à cultura popular, a palavra «amador» é empregada apenas no sentido daquele que detém 
conhecimento superficial e pouca habilidade técnica. Descarta-se a acepção de indivíduo, entusiasta e 
apreciador, que ama e se dedica a uma arte ou ofício por prazer, sendo amador porque é amante do que faz. Já 
muitos profissionais que trabalham em empresas não amam o que fazem mas desenvolvem suas atividades 
laborais motivados pelo salário e benefícios, além de serem instigados pelas técnicas de motivação da gestão de 
recursos humanos. 
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o profissional de fora que produz um produto a partir do olhar externo, alheio. Não se trata de 

mera opção terminológica, mas de posicionamento político. 

Partindo do pressuposto de que não é possível opor-se total e radicalmente aos 

imperativos contextuais, tendo em vista a própria sobrevivência dos coletivos e de seus 

membros, conjecturei que a resistência ocorre à medida que os sujeitos adéquam, adaptam, 

modificam, isto é, se apropriam (CERTEAU, 1995; CHARTIER, 1995) de certos aspectos das 

práticas do management. Assim sendo, busquei compreender como os sujeitos da cultura 

popular organizam seus coletivos e se apropriam de práticas do management.   

Para atingir tal objetivo, primeiramente foi preciso caracterizar o que denominei de 

«coletivo da cultura popular»; para, em seguida, identificar quais são as práticas do 

management mais comumente transpostas pelos meios difusores para estes coletivos e; por 

último, estudar o caso de um coletivo que se mostrava resistente às influências do 

management descrevendo como seus membros se organizam e se apropriam de práticas 

empresariais.  

Um coletivo de cultura popular é um agrupamento sem fins lucrativos composto por 

mestres, familiares, amigos e voluntários de uma comunidade que pratica alguma 

manifestação cultural popular transmitida oralmente de geração a geração. A agregação de 

integrantes ocorre pela identificação com os ideais e valores professados pelo grupo e não 

pelo critério funcional de competência técnica. A maioria não tem sede própria, desenvolve 

suas atividades nas casas de seus presidentes/fundadores. As principais atividades dos 

coletivos são as mostras artísticas, talvez por isso sejam denominados de «brinquedo» pelos 

membros. 

A estrutura dos coletivos tem baixo grau de complexidade e especialização e alto grau 

de centralização (MACIEL, 2003; SILVA; DELLAGNELLO, 2006; NOGUEIRA, 2007; 

DIAS; DELLAGNELLO, 2008). Na maioria dos grupos há hierarquia disposta 

formalisticamente em estatuto, já que é uma exigência para obter o CNPJ que por sua vez é 

exigido na captação de recursos. A obrigação do estatuto, violência simbólica do aparelho de 

Estado sobre o coletivo, se apresenta como um mito sem correspondência com a realidade. No 

cotidiano, as relações entre os sujeitos são pautadas pela igualdade que se estebelece pelo 

reconhecimento identitário e a condição socioeconômica. Nos coletivos nos quais os valores 

religiosos predominam, a exemplo dos coletivos de matriz africana cujos presidentes são 

babalorixás ou yalorixás, as distinções subordinam-se às hierarquias espirituais. Nesses 

casos, a centralização da tomada de decisão pode ser explicada por elementos culturais 
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próprios das religiões de origem africana (SALES, 2003; FREITAS, 1997; PRATES; 

BARROS, 1997), mais do que por referência ao modelo burocrático visto que não há 

predomínio da racionalidade formal dos cargos e da impessoalidade que lhe é peculiar, 

fazendo-se presentes traços de liderança tradicional e carismática (WEBER, 1999). 

Os sujeitos, indistintamente, se envolvem em todas as atividades dos coletivos 

orientados pela necessidade do grupo e a disponibilidade individual. Embora a identificação 

com a atividade e as habilidades sejam critérios para a divisão do trabalho, a maioria possui 

polivalência sendo capaz de atuar em quase todas as funções. A coordenação das atividades é 

feita por ajustamento mútuo com base no engajamento dos membros, sem mecanismos 

formais de controle e avaliação de desempenho. A comunicação interna é baseada na 

oralidade, em um claro traço de preservação cultural, apoiada pelas novas tecnologias, 

havendo poucos registros formais e sistemáticos. 

A informalidade, a flexibilidade e a espontaneidade se refletem na quase ausência de 

planejamento formal, reforçadas, por sua vez, pela atuação das administrações públicas, 

desfavorável ao planejamento de mais longo prazo. A execução das políticas de incentivo e 

financiamento público não obedece a calendários fixos e ainda são, freqüentemente, 

informadas com prazos exíguos para os grupos. Assim sendo, eles moldam seu planejamento 

às contingências e ao imediatismo das ações institucionais. 

O trabalho no âmbito dos grupos de cultura popular não é um processo produtivo no 

sentido economicista. As manifestações da cultura popular são de autoria anônima e a 

produção cultural nos coletivos não é vinculada à propriedade. Ao invés de atividade 

alienante, o trabalho consiste em ação orientada pela auto-realização, valorização de 

identidade cultural e “empoderamento” dos sujeitos que movem os coletivos. A maioria não 

consegue sobreviver apenas da atividade cultural e exerce algum oficio no mercado de 

trabalho para sustentar a família. 

O organizar dos coletivos de cultura popular é contingente, associa a criatividade ao 

contexto de ação desses grupos (FRIEDBERG, 1993) e engloba, para além da dimensão 

técnica, a dimensão política e subjetiva. Vivem em permanente construção, permeados pelo 

caráter peculiar da tensão entre a racionalidade instrumental e substantiva que os distingue das 

organizações estruturadas sobre relações utilitárias, nas quais o controle, a disciplina e a 

padronização de procedimentos conduzem a ação dos indivíduos. 

Não obstante a natureza e peculiaridades das organizações culturais, o Estado e o 

mercado, por meio dos dispositivos legais de captação de recursos, bem como através da 



 

 
 

220

oferta de cursos de gestão e produção cultural, além da bibliografia especializada, têm 

difundido práticas do management, indistintamente, para todo e qualquer tipo de organização 

cultural. Esses meios difusores têm transplantado várias ferramentas empresariais para o 

contexto dos coletivos de cultura popular, nomeadamente, as práticas de marketing e de 

projetos, tal como exposto no quadro 12. 
 

Meios de difusão Práticas do management difundidas 
Dispositivos legais de 
captação de recurso 

Estrutura formal hierárquica, delineamento de cargos, 
estabelecimento de normas de funcionamento (estatuto). 

Cursos ofertados 
Planejamento (análise S.W.O.T, balanced scorecard) marketing 
(branding, análise da oferta e demanda), comunicação interna e 
gestão de projetos 

Produção bibliográfica 
existente 

Marketing cultural, marketing de relacionamento, fidelização, 
gestão de projeto, planejamento estratégico, plano de negócio, 
gestão da qualidade, logística, organograma.. 

Quadro 122 - Práticas do management disseminadas pelos principais meios de difusão  
 

Como o conhecimento administrativo deriva de estudos empíricos em organizações 

burocráticas e voltadas para resultados econômicos, onde predomina a racionalidade como 

cálculo utilitário das conseqüências, a assimilação das tecnologias de gestão aí desenvolvidas 

por organizações centradas numa ação de caráter mais valorativo (SANTOS, LOPES; AÑEZ, 

2007, p. 2) carrega uma violência simbólica inegável. 

Para compreender a apropriação dessas práticas, inseri-me no cotidiano do coletivo 

Afoxé Alafin Oyó, fundado em 1986, que apresenta traços característicos semelhantes aos da 

maioria dos coletivos como acima descritos. É regido por estatuto, e, portanto com uma 

estrutura hierárquica claramente definida mas, apenas «no papel». A realidade mostrou 

práticas e relações inversas àquelas que as formalidades legais impõem, isto é, menos 

diferenciação e mais igualdade entre os sujeitos, na forma de tratamento entre eles, na divisão 

do trabalho e na remuneração, quando esta ocorre. A versatilidade dos membros e auto-

suficiência do grupo são características marcantes e significa para eles, além de economia por 

não necessitarem contratar terceiros, a garantia de autonomia. A associação não tem sede; 

suas atividades ocorrem em espaço precário cedido pelo poder público municipal. O trabalho 

é executado quase sem planejamento sistemático, intuitivamente, com pouca formalização, 

em clima festivo, descontraído e amigável. Contudo, não é um «mar de rosas», houve furtos e 

corrupção em três diretorias sucessivas, há divergências de opiniões, mas, não obstante, o 

grupo tem sabido lidar com os conflitos interpessoais existentes em todo agrupamento 

humano e tem se perpetuado há 25 anos, feito considerável se comparado à idade média das 

empresas ativas no Brasil que, de acordo com o IBGE (2010), é de 9,7 anos. Além disso, 
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dados do Sebrae (2007) mostram que 35,9% das empresas de pequeno porte no Brasil 

encerram suas atividades antes de completar cinco anos no mercado. 

Organizar o Alafin é um processo dinâmico que se constrói a partir das respostas aos 

novos e diferentes desafios com que se depara no seu contexto de ação (FRIEDBERG, 1993). 

Seus integrantes não têm formação em administração, nem participaram dos cursos de gestão 

oferecidos gratuitamente para Pontos de Cultura. Aprenderam a administrar o Alafin no dia-a-

dia, na experiência dos mais antigos, a partir dos referenciais do Movimento Negro, gerindo-o 

como se fosse sua casa. Não trabalham segundo um conjunto de estruturas e processos pré-

determinados, nem têm regras prescritas a seguir; tudo é dialogado e negociado no decorrer da 

ação. O tempo não provocou a formalização usual em empresas e o Alafin permanece um 

coletivo fluido. Administrar para eles não significa aplicar ferramentas e técnicas gerenciais, 

mas manter viva e valorizar a cultura afro-brasileira através da manifestação do Afoxé. 

Eles se organizam a partir do ordenamento do conhecimento e experiência de cada 

membro, sendo valorizado o saber dos mais antigos. É com base no conhecimento tácito 

enraizado nas ações que eles se apropriam das práticas do management para atender à 

necessidade de captação de recurso. Esse conhecimento não é obtido em programas de 

treinamento, mas cultivado a partir da experiência dos SUJEITOS, da cultura que os circunda, 

da realidade que os transforma, e das insurreições sentimentais que os afligem (CARRIERI et 

al., 2008, p. 177).  

No caso específico do marketing, sua compreensão se faz sinônima de divulgação e 

propaganda, restrita apenas ao elemento promocional dos 4 P’s, assim como acontece, de 

modo generalizado, na área cultural no Brasil (RUBIM A., 2005, p. 63). Desde a criação do 

coletivo, seus membros focam a questão da divulgação, mas não deixam de trabalhar, mesmo 

que intuitivamente, os demais componentes do mix de marketing, porém de forma 

desarticulada.  

Em relação à prática de projetos, esta começou a ser adotada a partir da lei Rouanet, 

tendo sido seu uso intensificado após o Programa Cultura Viva. Por desconhecimento técnico, 

as primeiras tentativas foram frustradas, mas com a experiência adquirida na prática eles têm 

conseguido aprovar projetos em editais do governo e mantém “um banco de projetos” que 

podem ser adaptados ao perfil de cada edital. A elaboração dos projetos não obedece a uma 

sistemática rígida, sendo feita em ritmo próprio e clima descontraído. A maior dificuldade 

sentida é traduzir as idéias em objetivos tecnicamente escritos. 
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Os membros do Alafin não fazem teste de portabilidade para a transferência das 

práticas de management (STEPHEN, 2001), nem as traduzem para contrapô-las às suas 

próprias práticas organizativas com o intuito de identificar o que há em comum entre elas, de 

maneira a determinar o que se pode aprender com a alteridade (SANTOS, 2006; 2008). Seu 

propósito é vincular alguns aspectos das práticas do management a suas necessidades 

organizativas. A apropriação ocorre na medida em que transformam, em seu uso cotidiano, 

práticas de viés economicista, individualista, competitivo, instrumental, conferindo-lhe um 

sentido menos utilitarista e mais substantivo. Apropriação não se limita à mera adaptação 

funcional e aplicabilidade de conceitos e ferramentas gerenciais, mas confronta a visão 

estabelecida do mundo como mercado, organização como empresa, ser humano como recurso. 

Não obstante a “catequese” sobre a irreversibilidade da lógica de mercado capitalista 

e, por conseguinte, do managerialismo, a experiência dos membros do Afoxé Alafin Oyó 

pode ser considerada uma espécie de sujeição insubordinada da produção cultural á lógica 

dominante. Sua própria sobrevivência ilustra a contestação das categorias modernas de gestão 

empresarial. Acredito que, assim como os escravos usaram o sincretismo religioso como 

estratégia e criaram o candomblé preservando suas raízes e atendendo a seus interesses, é 

possível sincretizar os saberes populares com os saberes do management adaptando-o à 

realidade, essência e objetivos dos coletivos, criando, então, outra forma de se organizar que 

preserve sua autodeterminação.  

As manifestações da cultura popular vêm se reconstituindo no dia a dia, sobrevivendo 

à massificação da cultura, identificando brechas que utilizam em seu benefício e se 

apropriando de uma economia que as agride (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 142). Com seu 

notável poder de ressignificação sincrética, a cultura popular não aceita as oposições clássicas 

(entre culto e inculto, científico e popular, moderno e tradicional), nem aprisiona os símbolos 

atribuindo-lhes um único sentido, antes, os reinventa (VANNUCCHI, 2006, p.109-110). 

Afoxés, maracatus e as mais diversas manifestações culturais existentes pelo país afora 

são “invenções de homens e mulheres que adaptam e se apropriam de um sem-número de 

recursos e de outras invenções das mais variadas cores e origens”, atribuindo-lhes sentidos 

múltiplos nesse constante fazer e refazer, mostrando-nos sua intensa complexidade (LIMA, 

2009, p. 146). “A cultura popular não se resume a uma coleção de modismo ou imagens 

preestabelecidas, mas consiste antes de tudo em uma determinada mecânica de aprender, 

interpretar e reformular a informação circulante” de tal maneira que o resultado não seja 

alienante ou alienado (BASUALDO, 2007, p. 13) 
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Assim, nos coletivos de cultura popular, práticas de management são empregadas de 

modos e com finalidades diferentes daqueles típicos do business. Para além de indicadores 

quantitativos e cálculos matemáticos, a eficiência e a eficácia revestem-se de significados 

substantivos, sendo associados à valorização da cultura popular, afirmação da identidade e 

satisfação pessoal.  

Apesar de marginalizada e produzida como inexistente pela racionalidade dominante 

na modernidade ocidental (SANTOS, 2006; MISOCZKY, FLORES; BÖHM, 2008) a lógica 

de organização dos coletivos de cultura popular existe e faz parte do cotidiano de sujeitos 

capazes de produzir sua própria história sob bases igualitárias e justas. Organizar é um ato 

básico e primário da experiência humana em sociedade e o conhecimento existente a este 

respeito excede aquele produzido pelo management.   

O mundo empresarial, instituído, dominante e hegemônico, produtor dos danos éticos, 

socioculturais, políticos e ambientais, é, não obstante, obrigado a conviver com experiências 

em curso no campo da alternatividade que negam a fatalidade e evidenciam que fatos, 

situações e construtos históricos concretos são passíveis de mudança.  

Os resultados desta pesquisa reforçam a constatação dos limites de transposição do 

modelo empresa e práticas do management para organizações substantivas, mormente, para os 

coletivos de cultura popular, demonstrando a necessidade de se criar conhecimento 

apropriado a este tipo específico de organização cultural que resiste a formas de relação 

mercantil entre pessoas e se distancia do cálculo utilitário de conseqüências face à 

maximização dos recursos e ao desempenho organizacional em termos de eficiência e eficácia 

econômica. 

Enquanto nos cursos e na literatura especializada faz-se um comparativo entre as 

práticas do management e as práticas organizativas populares no intuito de desqualificá-las, 

apontando apenas aspectos negativos; apoiei-me no construto teórico da “tradução” proposto 

por Santos (2006; 2008) para credibilizar os saberes e práticas populares. Vale salientar que, 

idealmente, quem deveria realizar a tradução seriam os membros dos coletivos de cultura 

popular que estão enraizados nas práticas e saberes que representam. Mas Santos (2006; 

2008) estende a possibilidade para que intelectuais, inconformados com o domínio colonial e 

imperial e solidários com grupos sociais subalternos, façam a tradução no intuito de criar 

condições para o estabelecimento de justiça cognitiva e emancipação destes grupos. 

Para proceder à tradução tomei a organização como “zona de contato” onde práticas e 

conhecimentos do management e populares se encontram, chocam e interagem, e busquei 
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identificar o que as une e as distancia. O ponto em comum entre ambas, o problema central e 

fundamental de toda ação humana coletiva, é a necessidade de construir a cooperação e a 

coordenação indispensáveis entre as iniciativas, as ações e as condutas dos diferentes 

participantes, já que o universo das relações humanas e da interação social é complexo, 

potencialmente instável e conflitual (FRIEDBERG, 1993, p. 10). O que as distancia é sua 

natureza, valores e contexto de ação (RAMOS, 1981; SERVA, 1993) que vão sendo 

elucidadas aqui à medida que eu tecer alguns paralelos entre as práticas gerenciais das 

empresas e o organizar dos coletivos de cultura popular.  

Embora pejorativamente tachado de desorganizado, improvisado, amador, o organizar 

dos coletivos de cultura popular é construído por pessoas que amam o que fazem sem ser 

necessário investir em mecanismos de controle como fazem as empresas, não depende de 

técnicas de recursos humanos e nem precisa de administrador profissional para obter 

cooperação entre os sujeitos e identificação deles com o propósito da organização porque a 

devoção ao trabalho é espontânea, a satisfação consiste em ver seu grupo nas ruas, há laços 

afetivos, além de compromisso com a cultura e, em muitos casos, com a religião.  

Enquanto nas empresas alguns funcionários obtêm progresso material como 

recompensa à renúncia a aspirações próprias, nos coletivos ocorre praticamente o inverso: 

renuncia-se ao progresso material, mas se é recompensado pela auto-realização. Nos 

coletivos, coexiste trabalho e vida, havendo formas de subjetividade autênticas que são 

difíceis de existir nas empresas. Nos coletivos verifica-se também a valorização do 

conhecimento de membros mais velhos, ocorrendo o contrário nas empresas, onde 

trabalhadores acima dos 40 anos sentem a ameaça da perda do emprego.  

Em termos de aproximações entre práticas organizativas populares e do management, 

é interessante constatar que a multifuncionalidade exigida pela empresas, na atual 

configuração do mercado de trabalho, sempre foi encontrada, espontaneamente, nos coletivos.  

Destaco a utilização de conselho consultivo no processo decisório que é uma ferramenta de 

governança corporativa bastante em voga; o uso do selo “Ponto de Cultura” como um 

distintivo que é a essência da certificação, uma estratégia competitiva muito utilizada no meio 

empresarial; além da construção da marca (design, cores, divulgação).  

Alguns pesquisadores do campo da administração no Brasil, conscientes de que a 

academia da administração tem “muito o que aprender” com a arte e os artistas (FARIA, 

CARVALHO; SANTOS, 2001, p. 3), têm se valido da inspiração de Shakespeare, do jazz 

experimental americano, da Commedia dell´Arte italiana, de metáforas que remetem ao 
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cinema de Hollywood, das mensagens dos filmes de Woody Allen, etc., para construir suas 

análises organizacionais. Curiosamente, raras são as ocasiões em que se evoca a cultura 

popular brasileira para a discussão e construção de práticas organizativas pertinentes à 

realidade deste tipo específico de organização.  

Pelo viés do mainstream da administração, a atuação dos coletivos de cultura popular 

poderia ser explicada à luz da teoria da dependência de recurso, da teoria institucional e da 

teoria da contingência. Porém, por questionar a utilização de teorias abstraídas das empresas, 

orientadas pela lógica capitalista, sobretudo no contexto norte-americano, para explicar o 

organizar de grupos de cultura popular, muitas vezes anticapitalistas e atuantes em outro 

contexto, como discutido ao longo deste trabalho, sugiro outro caminho: pensar «outro 

organizar» fora do domínio exclusivo de empresas e a partir do olhar e do lugar dos sujeitos 

da cultura popular. A expressão «outro organizar» enfatiza o verbo (WEICK, 1973; 

CZARNIAWASKA, 2008) e pressupõe um sujeito da ação ativo e crítico que, consciente da 

historicidade, é capaz de se posicionar na sociedade, no mercado e realizar seus projetos de 

vida a partir de seu espaço de produção do cotidiano, suas referências, seus valores, sem 

subordinar sua existência à lógica mercantil. Trata-se de um organizar que não retira do 

sujeito e dos seus objetivos, que ele empresta ao seu coletivo de atuação, o seu caráter 

substantivo. A partir desta perspectiva, contribui-se para desnaturalizar a produção ativa da 

inexistência de outros modos de organizar alternativos à empresa e promover a visualização 

dos mundos possíveis, bem como fortalecer as ações da cultura popular. 

As (in)conclusões deste trabalho formuladas neste capítulo conduzem à proposição de 

algumas recomendações para estudos posteriores que poderão acrescentar conhecimento ao 

tema. Limitações impostas à pesquisa reduziram o seu escopo, fazendo com que algumas 

dimensões relevantes não pudessem ser contempladas. Deixo então, registrado como sugestão 

a realização de pesquisas sobre os dois mecanismos de difusão do management que, pelo fator 

tempo, não puderam ser analisados: as consultorias e os gurus da indústria da gestão cultural 

no Brasil; bem como realizar uma análise crítica mais profunda sobre os conteúdos das 

práticas de management mais freqüentemente transpostas para os coletivos da cultura popular. 

Recomendo também realizar pesquisas sobre o organizar de coletivos da cultura popular 

segmentando-os pelo tipo de manifestação cultural que representam, tendo em vista que 

algumas são mais resistentes e outras mais reprodutoras da lógica vigente, ademais, 

recomendo diferenciar os coletivos de cultura popular de grupos para-folclóricos, uma vez 

que há diferenças entre as iniciativas, propósitos e atividades realizadas.  
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Espero que esta tese contribua tanto, em termos teóricos, para suscitar discussões, 

estimular novos estudos e pesquisas visando o desenvolvimento de estudos organizacionais 

em coletivos de cultura popular, como, em termos práticos, para a emancipação de mestres e 

brincantes da cultura popular. 
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Apêndice A – Roteiro da Entrevista Semi-Estruturada 
 
 
Estou em contato com pontos de cultura desde 2007 nas Oficinas de Gestão do Pontão. Desde 
então venho participando de eventos e cursos ligados à gestão cultural. Estudo a gestão das 
organizações culturais: como os coletivos/grupos/agremiações se organizam.  
 
Para começar nossa conversa, gostaria de saber um pouco da trajetória do Alafin. Eu li no 
blog de vocês e vi nos vídeos do youtube que o Alafin foi para rua em 1984, que se 
formalizou em 1986 com Jorge Moraes, um dos diretores do movimento negro e que desde o 
início se diferencia da maioria dos afoxés por não estar ligado a um único terreiro, cada um 
dos membros escolhe seu terreiro.  
 

1) Qual foi a motivação para a criação e formalização do Alafin?  
 

2) Conta um pouco da história do Alafin. 
 

3) Como é o que o Alafin se organiza? 
 

4) Como o Alafin se sustenta? 
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Anexo A – Comprovantes de Participação nos Eventos 
Mencionados  
 
 

Os comprovantes estão organizados por ordem cronológica de acontecimento dos 
eventos como listado abaixo: 

 
- Oficina de Comunicação e marketing cultural promovida pelo Pontão de Cultura da UFPE 
no período de 15 de março à 03 de maio de 2007; 
 
- I Encontro dos Pontos de Cultura de Pernambuco realizado pelo Minc nos dias 01 e 02 de 
junho de 2007; 
 
- I Encontro Sub-regional Nordeste dos Pontos de Cultura realizado pelo Minc nos dias 29 e 
30 de junho de 2007; 
 
- Seminário Internacional em Economia da Cultura realizado pela Fundação Joaquim Nabuco 
(Fundaj) de 16 a 20 de julho de 1997; 
 
- Curso Formação em gestão cultural para pontos de cultura promovido pelo Pontão Comuna 
S.A. de Belo Horizonte que ocorreu em dois módulos, um presencial em Recife no período de 
25 a 27 de março de 2009; e outro à distância, no período de 30 de março a 02 de junho de 
2009.  
 
- Palestra intitulada “Gestão e difusão cultural” que ministrei em 23 de setembro de 2009 no 
auditório da prefeitura de Camaragibe-PE, a pedido do Ponto de Cultura Tecer; 
 
- Encontro Presencial de Capacitação em Projetos Culturais realizado em Garanhuns, no 
período de 26 a 28 de maio de 2010 promovido pela Escola Brasileira de Administração 
Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (Ebape/FGV) em convênio com o MinC 
FGV. 
 
- Oficina de Elaboração de Projetos Culturais realizada em Recife no dia 12 de novembro de 
2010 no I Festival de Arte e Cultura promovido pela Universidade de Pernambuco.  
 
- Curso á distância sobre Política Cultural promovido pela Escola Brasileira de Administração 
Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas (Ebape/FGV) em convênio com o MinC 
FGV. 
 

 
 

 


