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Resumo: 

Para que se possa caracterizar a trajetória do campo organizacional da cultura é 

importante compreender como as organizações culturais foram se desenvolvendo no 

setor ao longo do tempo, tendo em vista o contexto social, político e econômico ao qual 

fazem parte e como a cultura foi apropriada em ações concretas pelas organizações. 

Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo analisar a trajetória do campo 

organizacional da cultura no Brasil entre 1920 e 2002. Demonstra-se ao longo do 

trabalho que a consolidação da orientação mercadológica no campo foi em grande parte 

promovida pela própria ação ou inércia do Estado no campo. A criação de leis de 

incentivo e o desinteresse estratégico do Estado nas questões culturais, em conjunto 

com as dificuldades financeiras que assolaram o país por muito tempo, acabaram por 

deslocar a capacidade de decisão e gestão da cultura para o mercado. 
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A TRAJETÓRIA DO CAMPO ORGANIZACIONAL DA CULTURA NO BRASIL 

 

1. Introdução 

O tema cultura vem se consolidando nos debates acadêmicos como um 

importante elemento para a compreensão do desenvolvimento sócio-econômico dos 

países. Essa idéia de cultura, trabalhada geralmente nos estudos organizacionais, diz 

respeito à operacionalização restrita de um conceito, dependendo em maior ou menor 

grau da mediação das organizações. Organizações essas capazes de fomentar, apoiar, 

difundir, organizar ou até mesmo inibir a expressão dos elementos abstratos da cultura. 
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A partir dessa perspectiva, compreender a dinâmica das organizações ligadas à cultura 

passa a ser então fundamental. 

Assim, a trajetória do setor cultural brasileiro aqui apresentada tem um enfoque 

organizacional, buscando assim descrever com que dinâmica as organizações culturais 

foram se desenvolvendo no setor ao longo do tempo, tendo em vista o contexto social, 

político e econômico ao qual fazem parte. Além disso, espera-se permitir uma melhor 

compreensão da influência do Estado, do Mercado e dos atores sociais nessa 

problemática. Destaca-se ainda o atual esforço de retomada do debate a respeito da 

cultura e seu papel na busca pelo desenvolvimento econômico e social do país.  

Diante dessa problemática o objetivo do presente trabalho é analisar qual a 

influência do Estado e do mercado nas transformações ocorridas no campo 

organizacional da cultura no Brasil no período entre 1920 e 2002. O recorte temporal 

analisado parte de 1920, pois os eventos e organizações anteriores a esse período são 

considerados como incidentes que teriam originado o campo. Assim, a primeira 

configuração do campo se dá a partir da década de 20, com a sistematização de eventos 

e com criações continuadas de organizações na área da cultura.  

Para a realização deste trabalho partiu-se da perspectiva de campos 

organizacionais (DIMAGGIO E POWELL, 1991; MEYER E ROWAN, 1991; SCOTT, 

1994; VIEIRA, CARVALHO e SILVA, 2009) como ferramenta teórica para a 

construção das análises da evolução do setor cultural no Brasil. Buscou-se ao longo do 

trabalho realizar uma análise teórico-empírica, contrapondo os resultados encontrados 

ao longo das análises dos dados aos argumentos teóricos dos principais autores que 

discutem a temática proposta. 

 

 

2.  A cultura como Campo Organizacional  

Há uma diversidade de definições atribuídas ao termo cultura ao longo do tempo 

(THIRY-CHERQUES, 2001). Essa amplitude de significados impacta diretamente na 

dificuldade de escolha sobre qual perspectiva de cultura será adotada na realização de 

estudos e no planejamento de ações organizacionais.  

A perspectiva de Ianni (2004) se apresenta então como uma interessante 

possibilidade de compor uma definição de cultura. Além disso, permite a transição da 

compreensão do plano teórico para o entendimento de como o sistema de significados 

que fundamenta a cultura se concretiza nas manifestações culturais e é apropriado pelas 



organizações. A cultura, para o autor, não é inocente, e tendo em vista que suas 

expressões culturais são criadas e recriadas no jogo das relações, os antagonismos e 

diversidades sociais, políticas e econômicas também se fazem presentes nela. Esses 

antagonismos sociais, segundo ele, constituem a sociedade e manifestam-se na cultura 

por meio de imagens, metáforas, significados, símbolos e outros elementos. A cultura, 

portanto, não é algo coeso ou homogêneo. 

É essa compreensão de cultura, como possibilidade de manifestações de 

antagonismos, conflitos e relações de poder, que pode sustentar a compreensão do 

campo da cultura. Esses elementos, uma vez presentes no ambiente ao qual o campo da 

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

dinâmica das manifestações e das organizações culturais. 

De acordo com Thiry-Cherques (2001), é uma posição simpática e politicamente 

correta a obrigatoriedade de que a cultura necessita de guarida e conforto. Isso por que, 

para o autor, os principais argumentos a favor da administração da cultura como 

necessidade ou como dever inalienável do Estado ou, ainda, como encargo espontâneo 

do setor privado, são difíceis de sustentar. Thiry-Cherques (2001) aponta que as 

barreiras à administração pública da cultura — a da iniqüidade distributiva entre os 

segmentos do aparelho de Estado, a do desequilíbrio entre os subsetores culturais e a da 

ausência de critério para eleição dos beneficiários dos recursos — estão longe de ser 

integralmente superadas e, ao mesmo tempo, pelo lado da iniciativa privada, vive-se a 

miséria da cobiça irracional. 

A primeira intervenção do Estado na esfera cultural, para Dória (2001), está 

centrada precisamente na definição do que a sociedade deveria reconhecer como 

cultura. Pode-se dizer que a posição de Dória (2001) é capaz de definir satisfatoriamente 

o papel do Estado no campo da cultura ao longo do tempo. O Estado foi um dos 

principais responsáveis pela definição do que a sociedade entenderia como cultura, pela 

criação e recriação de uma complexa máquina administrativa e por reunir junto diversos 

atores com interesses distintos. Outra conseqüência resultante das transformações do 

campo diz respeito ao fato de que as políticas culturais, reiterando o argumento de Feijó 

(2003), sempre foram impregnadas de interesse. Tal interesse teve ao longo do tempo, 

diversas matizes, inclusive sendo muitas vezes caracterizado pela ausência e pelo 

desinteresse. 

Além disso, O Estado permitiu o avanço do mercado e a consolidação de uma 

indústria cultural, remodelando assim o significado da cultura. Isso poderia, em última 



instância, minimizar a capacidade crítica dos indivíduos, promovendo a alienação e 

conformismo social e direcionando a administração da cultura para uma situação que 

separa quem produz de quem consome.  

O campo da cultura, isto é, a concretização da cultura abstrata em manifestações 

concreta de seus elementos, é composto por organizações. De acordo com Marques 

(1995), as atividades culturais nas sociedades contemporâneas adquiriram um espaço 

político próprio, exigindo que determinadas estruturas administrativas fossem criadas. 

Nesse sentido, para Marques (1995) a organização institucional da cultura muda, com 

maior ou menor significado, de país para país, refletindo não só as diferentes 

contradições administrativas, como diferentes realidades no que diz respeito ao papel do 

Estado e à autonomia e participação da sociedade civil. 

Na área cultural, segundo Durand (2001), há uma pluralidade de interesses 

ativos: grupos, associações, organismos, revistas, fontes de financiamento, identidades e 

qualificações intelectuais, técnicas, estéticas, políticas e administrativas. São esses 

diversos interesses e pontos de vista que se confrontam em espaços sociais 

relativamente independentes entre si.  

A partir daí se verifica a dificuldade em se estabelecer os limites do campo da 

cultura, já que há configurações estaduais, locais, federal, podendo ser estabelecidas de 

diferentes maneiras de acordo com a perspectiva que se prioriza. Além disso, o papel do 

pesquisador parece estar posto à prova, pois além de precisar deixar cada vez mais 

claras suas opções teóricas, necessita estabelecer conversações entre teorias e 

metodologias de estudo que consigam contornar as limitações por elas apresentadas.  

 

 

 

3. A trajetória do campo organizacional da cultura no Brasil 

Diversas configurações organizacionais podem ser verificadas na tentativa de 

compreender a trajetória do campo da cultura. As principais origens do campo 

organizacional da cultura no Brasil foram a presença indígena e posteriormente a 

colonização portuguesa em conjunto com a vinda da Missão Artística Francesa. A partir 

daí, sob o ponto de vista organizacional, fatores como a industrialização e urbanização, 

como a movimentação na sociedade no repensar a cultura no Brasil, bem como o apoio 

por parte do Estado foram responsáveis pelo surgimento da primeira configuração do 

campo organizacional da cultura: o campo da cultura como identidade.  



Posteriormente, a consolidação do pensamento desenvolvimentista, o 

crescimento e desenvolvimento de uma sociedade de consumo e o interesse do Estado 

no campo foram os fatores que promoveram a configuração do campo da cultura como 

ideologia.  Já diante de fatores como momento de repressão social e de quebra com os 

movimentos anteriores, bem como diante da ameaça à segurança nacional e de uma 

forte intervenção do Estado na área da cultura com a criação de diversas organizações, 

originou-se o campo da cultura como estratégia.  

Por último, diante das transformações na sociedade, de um período de 

redemocratização política, mas também de um esgotamento financeiro e da 

consolidação de um mercado produtor e consumidor, foi originada a última 

configuração: o campo da cultura como mercado. A existência de distintas 

configurações e as mudanças na lógica que orienta a busca pela legitimidade em cada 

representação do campo, em conjunto com a diversidade de atores e de suas relações 

demonstram a complexidade da área da cultura no Brasil.  A figura 1, a seguir apresenta 

uma representação desses diferentes momentos na trajetória do campo. 

Figura 1. A trajetória do campo organizacional da cultura no Brasil 

 

 

 

 

 

 

Uma conclusão que pode ser retirada dessa análise é que a consolidação da 

orientação mercadológica no campo foi em grande parte promovida pela própria ação 

ou inércia do Estado no campo. A criação de leis de incentivo e o desinteresse 

estratégico do Estado nas questões culturais, em conjunto com as dificuldades 

financeiras que assolaram o país por muito tempo, acabaram por deslocar a capacidade 

de decisão e gestão da cultura para o mercado. 

 

4.1 O período 1920-1945: Cultura como identidade 

Vive-se nas primeiras décadas do século XX, um momento caracterizado pela 

industrialização, pela urbanização e pelo crescimento do proletariado e do 

empresariado. Há uma mudança nos valores da cultura cotidiana e nos próprios padrões 

da comunicação social (CPDOC, 1997). Essa conjuntura que caracteriza o primeiro 
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momento do campo organizacional da cultura no Brasil vai servir de pano de fundo para 

diversos acontecimentos, conforme pode ser observado na Figura 2. 

Figura 2: Linha do tempo do período cultura como identidade 

 

A década de 20, diante de tantas mudanças, seria um tempo de indagações e 

descobertas, no sentido de construir a nação e, conseqüentemente, repensar a cultura, 

resgatar as tradições, costumes e etnias que haviam permanecido praticamente 

ignorados pelas elites, pois a questão da identidade nacional estava agora em primeiro 

plano (CPDOC, 1997). Nesse sentido, esse período seria um marco zero onde 

aparentemente apresenta-se uma sistematização de ações direcionadas à cultura na 

busca pela valorização das características nacionais. Já os anos 30 aparecem como a 

consolidação das idéias e demandas originadas na década de 20, com a criação de 

instituições diversas ligadas à cultura, tendo como a de mais destaque o SPHAN. 

Novamente as questões da formação cultural e da identidade nacional parecem ser o 

ponto central nas discussões do Estado e muitas das propostas realizadas nesse período 

acabam não tendo continuidade.  

 No momento em que o Estado busca adotar programas ou políticas e trazer para 

junto de si atores estaria aí buscando legitimação perante a sociedade. Nesse sentido, o 

Estado tem um papel de destaque no campo, como pode ser visto na Figura 3.  

Figura 3: Configuração do campo organizacional do período cultura como identidade 



 

Conforme pode ser observado na Figura 6, o SPHAN e o papel dos intelectuais 

(artistas e arquitetos) eram centrais em um campo. Havia uma relação de interesse 

mútuo entre o Ministério e os intelectuais. Além disso, pode ser identificadas relações 

de influência, por parte dos intelectuais, diante do SPHAN e do DIP perante a imprensa 

escrita. Assim, no Estado Novo destacam-se questões como o nacionalismo e a busca da 

identidade nacional. Por fim, cabe salientar algumas características do campo da cultura 

como identidade, com a finalidade de apresentar uma síntese do campo. Essa análise é 

apresentada no quadro 1, a seguir. 

Quadro 1: Análise do campo organizacional da cultura como identidade 

Características Campo organizacional  
1- Fatores determinantes do campo 
(Fatores políticos, tecnológicos, ambientais e 
econômicos) 

Início da industrialização e crescimento das cidades 
Movimentação cultural por parte da sociedade 
Criação de aparato administrativo e legal por parte do 
Estado 

2-Localização geopolítica do campo Centralizada nos Estados de RJ, SP e MG 
4-Grau de interação entre os atores 
(Conflitos entre atores, redes de poder e 
influência, jogos de interesse e relações de 
dependência) 

Forte relação de interesse entre Estado e Intelectuais 
Influência direta dos intelectuais no SPHAN 
Influência do DIP na imprensa escrita 

5-Desenvolvimento de Consciência Mútua Consciência mútua em torno da busca pela consolidação 
de uma identidade nacional. 

6. Estruturas de dominação Estruturas ainda insipientes sendo criadas 
7-Papel do Estado  Apoiador e influenciador 
8-Papel do mercado  Insipiente 

 É importante destacar que o Papel do Estado foi central nesse período no intuito 

de construir os primeiros alicerces de uma estrutura administrativa e legal para a cultura 

brasileira. Evidentemente esta estrutura estava centrada em poucos Estados brasileiros, 

assim como a movimentação cultural. Havia nesse período uma consciência mútua no 

campo em torno da idéia de construção de uma identidade nacional. Porém, diversas 



mudanças passariam a ocorrer no Brasil após o fim do Estado Novo, que iriam mudar a 

lógica predominante no campo da cultura. Verifica-se assim, uma mudança na lógica do 

campo organizacional da cultura. Surge aí um novo momento onde a cultura vai ser 

tratada pelo Estado de forma diferente, diante das transformações no contexto histórico-

social do país. 

 

4.2 O período 1945-1964: A cultura como ideologia 

Quando se encerrou o segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954), o Brasil 

havia passado por uma série de mudanças estruturais que ganharam velocidade a partir 

da década de 1930,  principalmente às bases do desenvolvimento, ao modelo econômico 

adotado, à ênfase na industrialização orientada pelo Estado, à liberalização política e ao 

controle social e sindical. Nos anos 50 o país vivia sob crença no desenvolvimento, no 

progresso e na mudança. O presidente Jucelino contava com um corpo institucional já 

formalizado e uma estrutura burocrática e estatal razoavelmente consolidada (ARAÚJO, 

1997). Os principais acontecimentos desse período estão apontados na figura 4 a seguir. 

Figura 4: Linha do tempo do período cultura como ideologia 

 

Destaca-se assim que o novo governo recebe uma estrutura já montada, mas 

busca novas perspectivas. A questão desenvolvimentista seria uma nova ideologia e a 

industrialização representaria a força do consumo, oriundo de mudanças na sociedade. 

O final da Segunda Guerra Mundial alteraria o contexto internacional e influenciaria 

também o brasileiro, em especial na proteção contra uma interferência estrangeira 

impulsionada pelo crescimento do mercado. A configuração do campo nesse contexto é 

apresentada na Figura 5. 

 

 

Figura 5: Configuração do campo organizacional do período cultura como ideologia 



 

Nessa configuração, há a centralidade dos intelectuais, representados pelos 

arquitetos. O SPHAN ainda ocupa uma posição central devido à importância do 

patrimônio como representação da cultura nacional. A imprensa escrita tem um papel de 

destaque principalmente pelo fato de que ao mesmo tempo representa e contraria os 

interesses do Estado.  As relações em destaque no campo são de influência e 

dependência, em especial financeira, por parte do Estado, cuja ação nesse momento é 

central. Mesmo assim, já se observa um crescimento no papel do mercado no campo, 

influenciando principalmente a televisão, o cinema, o teatro e a imprensa escrita, em 

razão desses atores já dependerem de patrocínio. Nesse sentido, o Quadro 2, apresenta 

as principais características dessa configuração do campo. 

Quadro 2: Análise do campo organizacional da cultura como ideologia 

Características Campo organizacional  
1- Fatores determinantes do campo 
(Fatores políticos, tecnológicos, 
ambientais e econômicos) 

Ideologia desenvolvimentista 
Inovações tecnológicas 
Conflitos políticos e sociais 

2-Localização geopolítica do campo Abertura para novos Estados além de SP, RJ e MG, como RS,BA 
4-Grau de interação entre os atores 
(Conflitos entre os atores, redes de 
poder e influência, jogos de 
interesse e relações de dependência) 

Relação forte conflituosa entre o Estado e a Imprensa 
Dependência financeira dos atores em relação ao Estado 
Dependência financeira da imprensa, do teatro, do cinema e da 
TV em relação ao mercado 

5-Desenvolvimento de Consciência 
Mútua 

 Manipulação por parte do Estado para o desenvolvimento de 
uma consciência mútua de desenvolvimentismo. 

6. Estruturas de dominação Estruturas de dominação Estatais estabelecidas com certa 
ociosidade. 
Estruturas de dominação mercadológicas já em desenvolvimento 

7-Papel do Estado  Manipulador e financiador do campo 
8-Papel do mercado  Em ascensão como financiador 

Vale a pena destacar nesse período o papel do Estado como manipulador na 

construção de uma ideologia desenvolvimentista e como financiador para a manutenção 

de um número já considerável de organizações culturais. Além disso, percebe-se que o 



mercado já começa a influenciar o campo tendo em vista as mudanças tecnológicas que 

impulsionaram algumas organizações a depender de patrocínio para sua sobrevivência.  

Por fim, a efervescência político-cultural que tomou conta do país nos primeiros 

anos da década de 1960 propiciou um aprofundamento crescente do processo de 

politização da cultura iniciado nos anos 1950, fatos estes indicando uma nova mudança 

no campo. O projeto nacional-popular que se afirmava com a presença de João Goulart 

na presidência da República (KORNIS, 1997) vai refletir numa nova mudança da lógica 

que orienta o campo. 

 

4.3 O período 1964-1985: A cultura como estratégia 

As transformações ocorridas no país a partir do golpe militar de 1964 e que 

colocam um ponto final no projeto nacionalista imprimem novos rumos e trazem novas 

questões para o debate cultural, que persiste com intensidade até o final da década, 

sobrevivendo mesmo à decretação do AI-5, em dezembro de 1968 (KORNIS, 1997). É 

possível verificar que a questão estratégica do Estado era em transformar a cultura como 

uma ferramenta para consolidação de um regime político autoritário. Assim, os 

principais acontecimentos em conjunto com outras mudanças no campo e no Estado, 

podem ser visualizados na figura 6.  

Figura 6: Linha do tempo do período cultura como estratégia 

 

Verifica-se nesse momento a criação de uma série de órgãos Estatais, 

principalmente aqueles ligados à criação artística. Nesse momento surge uma tentativa 

de cooptação por parte do Estado. A preocupação com a segurança nacional estava 

focada nos riscos de uma influência estrangeira. Mesmo sem a existência de espaços 

democráticos para a discussão e manifestação cultural, há uma movimentação por parte 

da sociedade em resistir de alguma forma à forte pressão do Estado e à própria 



interferência desse na definição do que seria a cultura. A Figura 7 apresenta então a 

configuração do campo da cultura como estratégia. 

Figura 7: Configuração do campo organizacional do período cultura como estratégia 

 

Essa configuração é marcada pela centralidade da Funarte, das secretarias 

estaduais e do Ministério. É possível perceber a relação conflituosa entre a Funarte e o 

Ministério, principalmente em relação a sobreposição de funções e disputas de poder. Já 

o papel das secretarias estaduais é destacado principalmente por sua influência e a 

criação dos fóruns nacionais de secretários de cultura ter sido uma das razões que teria 

impulsionado a criação do Ministério da Cultura. Já quanto à questão do patrimônio, 

percebe-se uma relação de cooperação entre o Iphan e a Fundação Pró-Memória, 

principalmente para a obtenção e utilização de recursos financeiros. Ademais é 

fundamental destacar que o Mercado passa já a ocupar um papel de destaque no campo, 

como principal financiador e influenciar de alguns atores. Uma síntese das 

características do campo pode então ser visualizada no Quadro 3, a seguir: 

Quadro 3: Análise do campo organizacional da cultura como estratégia 

Características Campo organizacional  
1- Fatores determinantes do campo 
(Fatores políticos, tecnológicos, ambientais e 
econômicos) 

Conflitos políticos  e Censura 
Crescimento do mercado  
Repressão Estatal e posterior abertura política 

2-Localização geopolítica do campo Vários Estados e municípios já participam das discussões 
culturais 

4-Grau de interação entre os atores 
(Conflitos entre os atores, redes de poder e 
influência, jogos de interesse e relações de 
dependência) 

Conflito entre atores e disputas por recursos de poder 
Patrocínio e Influência do mercado 
Disputas por recursos financeiros e Sobreposição de funções 
Cooperação entre atores para a utilização de recursos 

5-Desenvolvimento de Consciência Mútua Existência de conflito de posições em relação a responsabilidade 
da cultura por parte do Estado, do mercado e da sociedade. 

6. Estruturas de dominação Estruturas fortes de dominação por parte do Estado 
Estruturas já criadas pelo mercado influenciando o campo 

7-Papel do Estado  Interventor  
8-Papel do mercado  Papel de patrocinador e influenciador 



Merece destaque nesse período a questão do rompimento de uma consciência 

mútua que parece ter existido nas configurações anteriores do campo. Além disso, o 

papel das estruturas de dominação criadas pelo Estado é vital para sua consolidação de 

seu papel como interventor. Outro ponto importante é a relação entre os atores que 

passa a ser diversificada e mais forte do que as anteriores. 

  

4.4 O período 1985-2002: A cultura como mercado 

Diante de um período de redemocratização e de uma movimentação na 

sociedade tanto política quanto econômica, ocorre mais uma mudança na lógica 

orientadora no campo, gerando uma nova configuração deste. Diversos acontecimentos 

vão então marcar esse período, como mostra a Figura 8 a seguir: 

Figura 8: Linha do tempo do período cultura como mercado 

 

Percebe-se nesse momento que o campo passa por diversas transformações 

quanto à criação/recriação de organizações. Já na década de 80, a presença dos Estados 

vai se solidificar. A Criação do Ministério da Cultura acaba então sendo impulsionada 

por esses movimentos estaduais, em especial pelos Fóruns de Cultura. A presença dos 

Estados também é impulsionada pela elaboração da CF 88, onde a questão cultural 

ganha uma dimensão legal. A criação dos centros culturais, em especial do Centro 

Cultural Banco do Brasil (CCBB) representa a forte influência do mercado no campo, 

tanto em relação ao que deve ser patrocinado e discutido na área cultural quanto à forma 

de acesso a essas manifestações. Nesse sentido, por trás de um discurso de qualidade e 

democratização do acesso, muitas manifestações culturais sem valor mercadológico 

parecem estar fadadas ao desaparecimento ou descaracterização. Essa nova 

configuração pode então ser visualizada na Figura 9, a seguir: 

 



Figura 9: Configuração do campo organizacional da cultura como mercado 

 

 A Figura acima evidencia a centralidade de organizações ligadas ao mercado 

como agentes centrais de decisão do campo. Além disso, o papel das Secretarias 

Estaduais torna-se vital, diante da fraca atuação federal na cultura e da dificuldade 

financeira do setor. Percebe-se que os atores destacados de tracejado são aqueles criados 

no governo, que posteriormente voltam a compor uma estrutura semelhante à 

originalmente existente. O quadro 4 apresenta uma síntese nas características do campo. 

Quadro 4: Análise do campo organizacional da cultura como mercado 

Características Campo organizacional  
1- Fatores determinantes do campo 
(Fatores políticos, tecnológicos, ambientais e 
econômicos) 

Mercantilização da cultura 
Inovações tecnológicas e Consolidação de uma sociedade de 
consumo 
Falta de legitimação da sociedade 

2-Localização geopolítica do campo Diversificada, mas com destaque para as grandes capitais 
4-Grau de interação entre os atores 
(Conflitos entre atores, redes de poder e influência, 
jogos de interesse e relações de dependência) 

Baixo em virtude do enfraquecimento do Estado no campo. 
Jogos de interesses existentes entre um ator  com o Estado e o 
mercado em paralelo 

5-Desenvolvimento de Consciência Mútua Pouco significativa 
6. Estruturas de dominação Estruturas Estatais enfraquecidas  

Estruturas do mercado que definem os rumos da área cultural 
7-Papel do Estado  Fraco 
8-Papel do mercado  Central como decisor e patrocinador 

A principal característica do campo é então a influência do mercado e seu papel 

como decisor e patrocinador. Parece que a busca pela legitimidade vem fazendo com 

que os atores passem a incorporar modelos gerenciais tipicamente privados. Esse parece 

ter sido o rumo tomado pelo Estado ao adotar as leis de incentivo como ponto central de 

sua política cultural.  É importante destacar que nessa configuração, a capacidade de 

decisão sobre o campo da cultura parece ter sido outorgada ao Mercado pelo Estado. 



 

5. Conclusão 

As quatro configurações organizacionais do campo da cultura representam 

momentos de maior ou menor institucionalização. No caso brasileiro, parece que a 

lógica que orienta cada uma das configurações do campo da cultura define diretamente 

o seu grau de institucionalização. Dois pontos são centrais para as discussões do papel 

do Estado e do mercado no campo. O primeiro deles diz respeito ao fato dos limites da 

ação do Estado, que parecem ter ao longo do tempo ou assumido uma postura de 

intervenção e direcionamento para determinados interesses ou um papel de omissão 

diante do campo. O segundo trata da questão da sobrevivência das organizações em uma 

dinâmica de mercado. 

Nesse sentido, a estruturação das configurações iniciais do campo 

organizacional da cultura influenciou a dinâmica das organizações. Isso pode ser 

observado em todas as configurações do campo. Na configuração do campo da cultura 

como identidade, a criação de determinadas organizações e o movimento de repensar a 

cultura no Brasil foram elementos centrais. Na configuração do campo como ideologia, 

a própria mudança ocorrida na sociedade em conjunto com a evolução da perspectiva 

desenvolvimentista exigiu por parte do Estado a criação de diversos órgãos ligados ao 

governo para atuar nos distintos segmentos culturais que estavam crescendo no país. Na 

configuração do campo como estratégia, vários importantes órgãos foram criados em 

reposta direta às transformações políticas que estavam ocorrendo no país. Por fim, na 

configuração do campo como mercado, a estrutura legal criada foi de certa maneira 

influenciada pela consolidação e predominância do mercado, pelo esgotamento 

financeiro do Estado e pelo certo grau de desinteresse desse na cultura. 

O Estado em momentos distintos atuou junto ao campo da cultura de forma 

manipuladora, coercitiva e normativa, direcionando suas ações ou se apropriando de 

algumas de suas características. Nas três primeiras configurações ficou clara a 

dependência dos atores do campo em relação aos recursos e órgãos do Estado, enquanto 

na configuração do campo da cultura como mercado, essa dependência passa a ser para 

com o mercado, o que torna a situação preocupante, uma vez que muitas organizações, 

que não atendem a esses interesses, já não têm mais condições de sobrevivência.  

Evidentemente a presença do mercado não é unicamente visível na última 

configuração do campo. Entretanto, o que é importante ser destacado é que em 

configurações anteriores parecia haver uma adaptação da cultura para tornar-se 



mercadoria, enquanto que com a supremacia do mercado no campo parece estar 

ocorrendo o processo inverso: a transformação de mercadorias em cultura. Além disso, 

a ausência do Estado no campo parece contribuir significativamente para uma 

desestruturação na área, com o enfraquecimento e desaparecimento de atores e 

distanciamento de boa parte da sociedade das discussões sobre o  campo da cultura.  

Há grandes distanciamentos entre discursos e práticas existentes no campo ao 

longo do tempo.  A gestão da cultura caberia então ao Estado diante das problemáticas 

que caracterizam o contexto brasileiro e não ao mercado. Isso porque, no momento em 

que se parte de uma perspectiva instrumental para orientar a gestão das organizações 

culturais, o foco na sociedade pode ficar em segundo plano. Nesse sentido, o resgate da 

centralidade do papel do Estado no campo organizacional da cultural passa a ser vital. 
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