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Resumo 

O presente artigo se constitui numa proposta de pesquisa sobre o perfil dos gestores 
de teatros de Salvador. Nesse sentido aborda algumas questões sobre a gestão cultural 
desses equipamentos culturais, bem como temas como composição do sistema cultural, o 
papel do gestor cultural e o mapeamento dos equipamentos culturais de Salvador -  teatros- 
no intuito de fundamentar a problemática em questão. 
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Introdução 

 
Em Salvador, assim como em outros pólos culturais como São Paulo e Rio de 

Janeiro, os estudos sobre equipamentos culturais da cidade ainda são raros e dispersos, do 

mesmo modo como não existem informações, análises ou descrições sobre o seu modo de 

funcionamento, estrutura, públicos, projetos e gestão, bem como sobre a importância desses 

equipamentos no contexto em que estão inseridos (NUSSBAUMER, 2005, p.01) 

Quanto ao tema proposto- “Gestão cultural: perfil dos gestores de teatros de 

Salvador” – não se identifica a existência de trabalhos acadêmicos, com execeção da 

pesquisa de  Maria Helena Cunha sobre “Gestão da Cultura: profissão em formação”, em 

                                                 
1 Graduanda do Curso de Comunicação Social com Habilitação em Produção em Comunicação e Cultura; 
Pesquisadora em formação do grupo de Pesquisa Equipamentos Culturais: Públicos, Hábitos  e Mercados 
Culturais, desde 2005.Coordenado e orientado  pela professora Gisele Margiori Nussbaumer. E-mail: 
oliveira_leal@yahoo.com.br 
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que se propõe analisar questões relativas a institucionalização da cultura e formação do 

campo de gestão cultural em Belo Horizonte. Nessa perspectiva a pesquisadora analisa os 

processos de formação dos profissionais locais e sua relação na condução de suas  

trajetórias profissionais. 

O presente trabalho se propõe a identificar os modelos de gestão dos teatros de 

Salvador e traçar o perfil de seus respectivos gestores, e a partir desse panorama avaliar até 

que ponto a formação desses gestores interferem na dinâmica dos equipamentos culturais 

em questão.  

A cultura adquire um espaço significativo atualmente e por isso existe uma vasta 

literatura sobre o campo da cultura e suas interfaces com outras áreas. Assim, observa-se 

uma crescente profissionalização dos atores sociais desse segmento,  principalmente a partir 

da criação de cursos de graduação, pós-graduação, especializações, etc. Nesse sentido a 

busca por terminologias, conceitos e denominações se torna uma aspiração ou uma 

necessidade para a legitimação do campo, bem como dos profissionais, pesquisadores e 

insituições inseridas nesse contexto. 

Nesse sentido, o trabalho proposto procura contribuir para ampliar as discussões 

sobre a formação do gestor cultural, bem como sobre o modo de funcionamento de um 
2equipamento cultural, como os teatros. Além de se constituir em mais uma fonte de 

informações sobre Salvador e dos profissionais do sistema de cultura da cidade, haja vista a 

importância da produção artistica local.  

O interesse pelo tema teve inicio em 2005, durante o mapeamento de 

Equipamentos Culturais de Salvador, pesquisa realizada pelos alunos da disciplina Análise 

de Públicos e Mercados, com mapeamento e descrição dos teatros da cidade.  O trabalho 

está vinculado ao grupo de pesquisa sobre Equipamentos Culturais :Públicos , Hábitos e 

Mercados Culturais, sob a orientação da professora Gisele Nussbaumer. 

Diante das visitas aos teatros, do contato com os responsáveis pelos 

equipamentos e a partir da comparação de suas respectivas estruturas, questionamentos 

sobre a gestão e a dinâmica desses equipamentos começaram a surgir. O que faz com que 

teatros com estruturas semelhantes em relação a vinculo institucional, natureza, estrutura 

fisica e localização apresentem dinâmica totalmente diferentes. Ou teatros com mesmo 

                                                 
2 Entende-se por equipamento cultural todas as edificações destinadas a práticas culturais (teatros, cinemas, 
bibliotecas, centros de cultura, filmotecas, museus). (COELHO, 1997, p. 165). 
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vinculo institucional que são completamente diferentes enquanto produção, financiamento, 

modo de funcionamento. Daí também a curiosidade de entender até que ponto os perfis - 

enquanto formação, trabalhos anteriores, interesses pela área cultural - dos gestores 

interferem no modo de funcionamento desses teatros e no desenvolvimento dos mesmos.  

Com essa pretensão alguns temas foram levantados para fundamentar o trabalho,  

como constituição do sistema cultural, terminologias e denominações acerca desse 

intermediador cultural e uma breve apresentação de resultados sobre o mapeamento dos 

teatros da cidade e suas principais característas. 

 

 
Sistema Cultural  
 
Antes de tratar do profissional em questão, é necessário entender o seu papel e o 

lugar que ocupa no campo da cultura. Nesse sentido a idéia de sistema cultural será 

abordada, e seu uso é o mesmo da noção de campo,  enquanto um “universo no qual estão 

inseridos agentes e as instituições que produzem, difundem a arte, a literatura ou a 

ciência”(BOURDIEU,1997, p.20). Campos estes que desenvolvem formas de legitimação, 

através da criação de regras internas próprias. 

Segundo Linda Rubim(2005), apropriando-se do pensamento de Antonio 

Gramsci, um sistema cultural prescinde de três intelectuais: os que criam, ou seja, os 

artistas e cientistas, os que transmitem e difundem tal produção, personificados na figura 

dos profissionais de comunicação e educadores; e o terceiro que são os organizadores da 

cultura, em que se destacam os gestores, produtores, mediadores. Sem esses três atores não 

haveria como conceber um sistema cultural. 

Nesse sentido o campo da cultura comporta três momentos, o da criação, da 

difusão e da organização. 

O modo como se configura o sistema da cultura é resultado de uma certa 

autonomia do campo em relação a outros campos, a medida que se constitui e constroi 

barreiras, o campo da cultura constroi suas próprias regras, instituições e profissionais. 

Albino Rubim(2005) desmembra esse sistema, no mesmo sentido de Gramsci, 

mas de forma mais complexa e completa. Então, o sistema cultural teriam os seguintes 

momentos: 1. Criação, invenção e inovação ; 2. Divulgação, transmissão e difusão; 3. Troca, 
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intercâmbio e cooperação; 4. Preservação e conservação; 5. Análise, crítica, estudo, 

investigação, pesquisa e reflexão; 6. Consumo e 7. Organização.  

Diante de um sistema com essa complexidade, esses movimentos precisam estar 

articulados para a efetiva existência do campo. Essas delimitações possuem um alto grau de 

especialização e conseqüentemente uma maior distinção entre si. Anteriormente, tais 

atividades apresentavam-se misturadas num conjunto indiferenciado, numa atividade 

simultânea e sem possibilidade de especificação. 

 E a medida que se torna complexo e autonomo, cada momento citado tende a 

ser desempenhado por instituições e atores sociais cada vez mais especializados e 

segmentados, ou seja, a criação cabe ao artista, a divulgação aos comunicadores e 

transmissores, a preservação e conservação cabem aos museus e instituições públicas de 

conservação de patrimônio. O consumo nesse sentido, seria a categoria menos 

profissionalizada, mesmo porque está aberta a todos os cidadãos, a todas as pessoas. A 

atuação em todos esses segmentos exigem de certa forma algum grau de envolvimento com 

o campo da cultura, em níveis diferenciados obviamente. 

Quanto a organização da cultura, Texeira Coelho também considera como parte 

integrante do sistema cultural, mas não enfatiza a especialização da área como Albino 

Rubim. Ele conceitua da seguinte forma: 

Complexo de relações formais e informais que regem o 
sistema de produção cultural. Envolve instituições culturais, 
formações culturais, movimentos ou escolas, criadores 
individualmente considerados, receptores da cultura, normas 
juridicas, organismos econômicos, insituições de ensino e 
pesquisa, corpos doutrinários, etc.(COELHO, 1997, p.283)  
 

 
Albino ainda subdivide a organização do campo da cultura em três níveis: dos 

formuladores e dirigentes, que estão num patamar mais sistemático e macro-social das 

politicas culturais; os gestores, instalados em instituições e ou projetos culturais, 

considerados mais amplos e processuais; e os produtores, restritos a um nível micro, dos 

eventos e projetos de caráter mais eventual  e pontual. 

Por fim, Maria Madeira propõe a idéia de mundo das artes - muito semelhante 

ao conceito de sistema cultural, pelo menos no que diz respeito aos atores sociais 

participantes desse sistema - ,  constituido dois lugares limites, onde se situam os criadores 

e do outro lado os “ criadores dos criadores”.:  
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Os mundos da arte são constituídos por uma pluralidade de 
intervenientes onde se destacam dois lugares limite: os 
criadores, que em percursos variáveis mais ou menos 
versáteis e intermutáveis, procuram sempre a sua 
singularidade artística e os outros que “criam” o criador 
dentro do campo de criação, como por exemplo os críticos, 
os comissários, os marchands, os programadores. Enfim, 
toda uma série de intermediários culturais de quem os 
criadores dependem para a visibilidade/ viabilidade das 
suas carreiras e que, na sua função de divulgação, 
consagram os artistas como se auto-consagram a si 
próprios (na singularidade que também eles detêm 
enquanto decisores)(MADEIRA,1999,P. 01.) 

 
A cultura enquanto sistema é constituída por dimensões, e o presente artigo se 

debruça sobre seu aspecto sistêmico, enquanto conjunto de processos de produção, 

circulação, articulação e principalmente, da organização. Nessa perspectiva, cabe pensar 

quem são os profissionais que desenvolvem as atividades do processo de organização. É o 

produtor, organizador, mediador, intermediário, programador? Como é denominado esse 

ator social?  

 
Terminologias 

 
Nota-se que as especializações no campo da organização da cultura ainda são 

muito recentes, um indicativo disso é a dificuldade de determinação de uma terminologia 

para atividade do organizador cultural. Alguns conceitos serão abordados com o intuito de 

entender quem é esse intermediador. 

De acordo com  Teixeira Coelho três denominações podem ser utilizadas para a 

atividade em questão, o primeiro a de administrador cultural. 

denominação utilizada nos países anglo-saxões para designar 
o profissional que atua como mediador entre o produtor 
cultural, o público, o estado e o empresário cultural. Este 
profissional possui três funções básicas: criar as condições 
para que a produção cultural aconteça, aproximar o produtor 
cultural do público, estimular a comunidade a desenvolver 
seu potencial artístico(...) (COELHO,1997,p. 39) 

 
Nesse sentido o produtor cultural está no lugar do artista propriamente dito, 

aquele que cria o objeto artistico, e o administrador na função do sujeito que procura os 

meios de viabilizar aquela produção. No Brasil, o produtor cultural não é visto como o 

criador, é sim o mediador entre o artista e formas de viabilizar o produto cultural. 

Uma segunda denominação de Teixeira Coelho é a de Agente Cultural: 
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aquele que não é um produtor cultural, mas envolve-se com a 
administração das artes e cultura, criando condições para que 
outros criem e inventem seus próprios fins culturais. (...) 
trabalha na área de difusão, atuando mais junto ao público do 
que com o produtor cultural. Organiza exposições, mostras e 
palestras, prepara catálogos e folhetos, realiza pesquisas de 
tendências (...) (COELHO,1997, p.42) . 

 

Como na primeira denominação, o agente cultural, no modo como se configura 

no Brasil, se confunde com as atividades do produtor cultural. 

A terceira denominação de Teixeira Coelho é a de Mediador Cultural:  

aquele que exerce a aproximação entre indivíduos ou grupos 
de indivíduos e as obras de cultura. Este profissional possui 
uma formação cada vez mais especializada obtida em cursos 
de graduação e pós-graduação na Europa, sobretudo, em 
cursos de bibliotecários, arquivista e 
museólogos.(COELHO,1997,p.249) 
 

O que se observa é que essas três denominações, embora possuam pequenas 

particularidades, têm um traço em comum, no que diz respeito a intermediação da produção 

cultural, enquanto fazer artístico, e o contato deste com seus diversos públicos, sejam os 

apreciadores ou os financiadores da ação e o próprio Estado. 

Maria Madeira sugere o conceito de programadores culturais como 

intermediários da cultura.  

Assim, a definição de intermediário cultural, tal como a 
palavra indica, assenta na pressuposição clássica de um 
processo de criação artística repartido entre produção, 
intermediação e recepção. Neste sentido, o intermediário 
cultural é aquele que serve de canal, de facilitador da ligação 
entre dois mundos (produção e consumo, princípio e fim) 
que, estando separados, devem ser ligados para que o 
processo de criação resulte.(MADEIRA, 1999, p. 01 ) 
 

Mais uma vez, é aquele que transita entre as esferas da produção, financiamento 

e consumo. 

São diversas as denominações para a função, algumas foram contempladas 

nesse artigo, e todas elas convergem para o mesmo ponto: o gestor, o administrador, 

produtor, programador, mediador , agente, intermediário cultural são aqueles que 

possibilitam ao artista ou criador da arte ou de alguma expressão cultural sua concretização, 

ou seja, permite de fato que tal produto seja visto, colocado em circulação, seja consumido. 
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Quais seriam então as diferenças na gestão de um equipamento, de projetos, 

gestão de pessoas, financeira, etc. Segundo Rosa Vilas Boas(2005), a gestão cultural 

implica em todos esses processos, ou seja, é um macro que engloba a gestão de processos, 

de recursos humanos, a gestão financeira, gestão de produção.   

Em seu artigo, costuma colocar no mesmo patamar a gestão de um equipamento 

cultural e a gestão de projetos culturais, haja vista a proximidade de suas caracteristicas. 

Enfatiza no uso de ferramentas de gestão empresarial na organização da cultura, como 

planejamento , controle, e avaliações das ações, a fim de se evitar os desvios de objetivos e 

o desperdicio na utilização dos recursos sejam materiais ou humanos.  

O gestor  deve estabelecer um diálogo entre o os patrocinadores, meios de 

comunicação(formas de divulgação), público consumidor e artistas e equipamentos, de 

forma que estabeleça um modo de tornar sustentáveis os profissionais, projetos e 

instituições do campo cultural. 

 

Equipamentos Culturais de Salvador 
 

Desde do segundo semestre de 2005, iniciou-se o mapeamento dos 

equipamentos culturais de Salvador, sendo os teatros os primeiros equipamentos a serem 

pesquisados. O trabalho está em fase de finalização e sua primeira etapa foi desenvolvida 

pelos alunos da disciplina Oficina de Análise de Públicos e Mercados Culturais, e em 

seguida desenvolvida pelo grupo de pesquisa sobre Equipamentos Culturais : Públicos, 

Hábitos  e Mercados Culturais, ambos orientados pela Professora Gisele Nussbaumer. 

A pesquisa se constitui na análise e descrição dos equipamentos sob o ponto de 

vista de suas estruturas fisicas, de seus públicos, dos segmentos de mercado onde se 

inserem e das políticas que interferem em sua gestão.  

O mapeamento identificou 36 teatros em Salvador, dos quais 32 encontram-se 

em funcionamento.Desses espaços, 21 (66%) são pertencentes a instituições privadas, 

compreendendo serviços sociais, ongs, escolas, pessoas físicas, associações culturais e 

escolas de idiomas - e 11 (34%) pertencentes a órgãos públicos, nas esferas federal, 

estadual e municipal. 

Quanto a distribuição, 16 dos 32 teatros mapeados, isto é, 50% do total, estão 

localizados na região central da cidade, área que compreende do barbalho ao corredor da 
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vitória, e que são de certa forma privilegiadas por uma infra-estrutura urbana de transporte 

coletivo e segurança pública. Considerações sobre preço de pauta3, ingressos, produção própria, 

data de inauguração, também foram contemplados pela pesquisa, mas não serão citados no 

presente artigo. 

Desse universo, para esta pesquisa foram selecionados dez teatros da cidade 

ligados as esferas públicas estadual – Teatro Castro Alves - e municipal – Teatro Gregório 

de Matos - e os equipamentos ligados a iniciativa privada em seus diversos setores, ou seja, 

os teatros administrados por  Ongs – Teatro XVIII e Teatro Vila Velha -  , Serviços Sociais 

–Teatro Sesc-Senac Pelourinho e Teatro SESI - , Associações internacionais de cultura – 

Cine - Teatro ICBA e o Teatro ACBEU - , a escolas de idioma – Teatro Jorge Amado -  e 

instituições de ensino – Teatro ISBA. Tal escolha se justifica pela notável 

representatividade desses equipamentos no cenário cultural baiano, principalmente pela 

significativa produção e efetiva circulação de espetáculos.  

 

Perfil dos Gestores de Teatros de Salvador 

No segundo semestre de 2006, realizamos uma pesquisa inicial com seis gestores de 

teatros de Salvador, ou seja, com agentes “instalados em instituições cuja a ação tem um 

caráter  mais permanente, processual e amplo”. São eles: Maria de Fátima (Teatro Gregório 

de Mattos), Aninha Franco (Theatro XVIII), Ana Paolilo (Teatro Sesc Senac Pelourinho), 

Rosa Vilas Boas (Teatro SESI), Ticiana Guanarys (Teatro Acbeu) e Gustavo Libório 

(Teatro Vila Velha). 

Dessas entrevistas será destacado nesse momento apenas alguns pontos, haja vista que 

é uma pesquisa em andamento.  

Em relação a idade dos entrevistados:  três dos gestores estão na faixa dos 50 anos (49  

a 56), dois possuem na faixa dos 30 anos (32 e 35) e um possui apenas 26 anos. 

Todos os gestores são soteropolitanos e possuem nível superior completo nas áreas de 

Física, Administração, Direito e Serviço Social. Apenas uma gestora possui habilitação no 

campo da cultura, é formada em Licenciatura em Dança pela UFBA com Especialização 

em Produção Cultural – UFBA. 

                                                 
3 Valor cobrado para locação do teatro, ou seja, quantia destinada a cobrir as despesas do uso do espaço do 
equipamento cultural. 
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Quando questionados sobre o nível de autonomia dos cargos, a maioria ressaltou uma 

certa limitação na tomada de decisões, ou seja, há sempre uma instancia maior que de fato 

define as ações dos equipamentos, que não é uma atribuição exclusiva dos gestores.  

Diferente do que acontece nos teatros vinculados a outras instituições, no caso 

daqueles equipamentos culturais administrados por Ongs, como o Vila Velha e o XVIII, a 

gestão não é realizada apenas por uma figura, mas sim por um conselho, em que as 

atribuições são divididas e definidas em conjunto. Nesse sentido, há uma certa 

horizontalidade entre os membros desses conselhos e as decisões são conjugadas e 

decididas coletivamente – e não hierarquizadas e decididas pelo alto escalão. 

Em relação as dificuldades enfrentadas no exercício da função, a burocracia foi 

identificada como o maior empecilho para realização das atividades, principalmente nos 

teatros ligados aos Serviços Sociais, nos quais, segundo seus gestores, por conta dessa 

burocracia, os processos tornam-se lentos e a demora na liberação dos recursos acaba 

atrasando a realização de alguns projetos. Outro fator citado é a falta de recursos, que faz 

com que os teatros fiquem dependentes de financiamentos. Na opinião da gestora do Teatro 

Acbeu, um teatro de aluguel de pautas, a maior dificuldade ainda é a falta de 

profissionalismo dos produtores, que às vezes não cumprem seus compromissos e são 

muito desorganizados. 

Um traço em comum identificado nesses gestores é que se trata da primeira 

experiência deles na administração de equipamentos culturais, embora quatro deles tenham 

tido experiência no campo da cultura com produções de espetáculos, consultoria para teatro 

e elaboração de textos. Alguns, como Ana Paolilo e Rosa Vilas Boas estão na direção dos 

teatros desde a sua inauguração, a primeira está há oito anos no Sesc Senac Pelourinho e a 

segunda há 10 anos no SESI Rio Vermelho.  Dois dos entrevistados nunca tinham 

trabalhado no campo da cultura, Ticiana Guararanys (Teatro Acbeu), que tinha experiência 

na área de entretenimento, e Gustavo Libório, Teatro Vila Velha, que tinha experiência com 

comércio exterior.  

 Em relação a freqüência a outros teatros, dois gestores afirmaram sempre assistir 

espetáculos em outros teatros da cidade, três pontuaram o Teatro Castro Alves, o Vila 

Velha e XVIII como os teatros mais freqüentados por eles. Apenas um gestor afirmou ser 

muito difícil ir a outros teatros, principalmente por conta das atividades do equipamento 

que gerencia. 
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Quando questionados sobre os requisitos para ser um gestor cultural, as respostas 

tenderam muito mais a características de comportamento do que requisitos técnicos ou de 

conhecimentos específicos sobre o campo. Foram citados “amor a cultura”, 

“determinação”, “gostar da profissão”. Gustavo Libório pontuou a questão da 

flexibilidade do profissional, segundo ele, 4“trabalhar num teatro exige uma flexibilidade 

muito maior do que trabalhar em qualquer outra empresa. O gestor cultural é um 

mediador entre o artista e o mercado, está incumbido de transformar a arte do artista em 

produto e mostrar para o mercado o valor desse artista”. Já Aninha Franco, cita 

honestidade e paciência como requisitos para atuar no campo da cultura, especificamente 

na administração de um equipamento cultural. 

Como a pesquisa está em estágio inicial, não é possível chegar a considerações 

conclusivas, mas podemos notar, que ainda não existem, entre os gestores, modelos ou 

parâmetros técnicos que digam como realizar uma boa gestão cultural. Os profissionais que 

atuam na função foram se formando ao longo do tempo, sendo que alguns ainda são 

iniciantes e já ocupam cargos de gestores. As atividades desempenhadas por essas pessoas 

ainda são desempenhada de forma intuitiva e construídas no dia a dia do exercício da 

função.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Entrevista realizada no Teatro Vila Velha em setembro de 2006. 
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