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Resumo: O presente artigo considera, a partir da Escola de Teatro e Dança FAFI em 
Vitória (ES), aspectos relacionados à gestão cultural, apresentando o olhar daqueles que 
atuam na área objetivando pensar estratégias de uma profissão em formação. A 
sustentação teórica do trabalho é o pensamento sistêmico novo-paradigmático, apoiado 
na idéia de complexidade. Uma abordagem que leva em consideração o fazer 
colaborativo na construção de uma política de ação, que busca o fortalecimento da 
identidade cultural e social de um conjunto de alunos e profissionais das áreas de teatro 
e dança praticantes da instituição FAFI, no período de 2006 a 2008. 
 
 
 
Palavras-chave: gestão cultural; pensamento sistêmico; projeto colaborativo e 

identidade cultural.  

 

 

“[...] a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão 

e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para 

qualquer parte, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, 

diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida 

como a vida quer”.  

(Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Britto) 

 

 

 

______ 
¹doutoranda em educação no Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal do Espírito Santo, linha de pesquisa Diversidades e Práticas 
Educacionais Inclusivas, atriz do Clã de Teatro, professora nos cursos de Pedagogia e 
Educação Física da FABAVI/Serra e Gestora da Escola de Teatro e Dança FAFI. E-
mail: lilianmenenguci@hotmail.com 
 



 

Abrindo as cortinas 

 

Uma de nossas preocupações no momento atual diz respeito às questões 

relacionas à gestão cultural, de modo geral, e seu rebatimento com a possibilidade de 

um trabalho colaborativo, de modo mais específico. Afirmamos isso a partir de nossa 

implicação com a área da educação e da cultura além do investimento como pesquisador 

acerca dos processos excludentes e includentes presentes no movimento cotidiano.  

Interessa-nos compreender aspectos relacionados à formação, trajetória e campo 

de saberes tecidos no exercício desta atividade que se desenha como “nova profissão”. 

Para isso, buscamos tecer reflexões a partir de nosso olhar e atuar na Escola de Teatro e 

Dança FAFI, uma escola pública e gratuita dedicada às atividades de promoção e 

difusão cultural bem como à formação do ator e do bailarino.  

 
 
 Cena 1 -  A História da FAFI  
 

O prédio histórico, representativo do período de urbanização de Vitória no início 

do século XX, que abriga a Escola de Teatro e Dança FAFI foi projetado pelo arquiteto 

tcheco-eslovaco Josef Pitlik, em estilo eclético, e construído no Governo de Florentino 

Avidos (1924-1928), inaugurado no dia 25 de novembro de 1926, durante o Oitavo 

Congresso Brasileiro de Geografia. Serviu de cenário para as mais diferentes atividades. 

O Grupo Escolar Gomes Cardim iniciou essa saga; a Escola Activa foi criada em 1928 

e, no ano seguinte, passou a existir o Curso Superior de Cultura Pedagógica. 

A Revolução de 30 e a ditadura de Getúlio Vargas puseram fim à escola. A 

partir dessa data variaram ainda mais as funções do imóvel. Ginásio Espírito Santense 

(1930); Espaço para exibição mensal obrigatória de filmes nacionais (1934) e Colégio 

Estadual do Espírito Santo (1943).  

 

No final da década de 50, surge o embrião da Universidade Federal do Espírito 

Santo - UFES, com a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras, cuja importância 

sociocultural para o Estado acabou dando ao prédio, outrora conhecido por “Gomes 

Cardim”, a alcunha de “FAFI”. 

O golpe militar de 64 foi o pior abalo sofrido pela Escola de Filosofia, Ciências 

e Letras. Uma das salas veio a se transformar em depósito prisional dos livros 



“subversivos” apreendidos no diretório Acadêmico do Centro Biomédico da UFES e 

também sediou o Serviço de Identificação da Secretaria de Segurança Pública do 

Espírito Santo, até 1976, quando o prédio foi totalmente fechado. 

Em 1982 foi iniciado o processo de tombamento, o que aconteceu em 12 de 

março de 1983 pelo Conselho Estadual de Cultura conforme inscrito no Livro Histórico 

n.° 31 folha 4 daquele ano. Cinco anos mais tarde a Prefeitura de Vitória comprou o 

imóvel.  

Em 25 de janeiro de 1992, na administração de Vitor Buaiz (PT), as portas 

foram reabertas, passando a funcionar a Escola de Artes FAFI, oferecendo oficinas de 

curta duração em diversas áreas artísticas: teatro, fotografia, dança cerâmica, 

musicalização e cinema. 

Em março de 1998, na administração do prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas 

(PSDB), a FAFI se transformou numa escola de qualificação profissional em Teatro e 

Dança e formou em dezembro de 1999 suas duas primeiras turmas nestas áreas. No ano 

de 2003, a FAFI passou a ser administrada pelo Instituto de Arte e Cultura Capixaba 

(contrato de gestão). Em fevereiro de 2005, no governo de João Coser (PT), a Escola 

volta a ser administrada pela Secretaria Municipal de Cultura, assumindo a seguinte 

configuração em seu organograma: gerência administrativa, coordenação de promoção 

cultural, coordenação de projetos culturais, coordenação de dança e coordenação de 

teatro.  

A Escola, atualmente, atende 670 (seiscentos e setenta alunos) cujas matrículas 

são distribuídas nas oficinas livres e nos cursos de qualificação em teatro e dança com 

diversificação de público.  O prédio possui cinco salas de aulas, um Laboratório de 

Artes Cênicas, um Centro de Documentação e abriga, provisoriamente, a Biblioteca 

Municipal Adelpho Monjardim. Durante o ano, além de cumprir com as atividades de 

aulas regulares apresenta também uma programação cultural variada atendendo ao 

público de modo geral. 

 
 
Objetivos da Escola 
 

• formar atores e bailarinos qualificados para o exercício profissional; 

• potencializar a formação de platéia para as Artes,  principalmente para o teatro e 

dança; 



• fortalecer a referência e a importância cultural da Escola de Teatro e Dança 

FAFI para o Espírito Santo e o país; 

• ampliar as redes de conversações em torno da construção de políticas culturais 

inclusivas; 

• estabelecer intercâmbios na valorização da arte e do artista privilegiando 

estudos, pesquisa e linguagens diferentes como potencias na formação do artista 

e do público. 

 

Cena 2 – Gestão cultural: o desafio 

 

O que é gestão cultural? Como é assumir a gestão cultural? De que maneira essa 

gestão de fato pode cumprir o papel de potencializar os espaços de promoção e difusão 

da cultura? Interrogativas como estas sempre estiveram presentes no exercício de nossa 

profissionalidade na gerência da Escola de Teatro e Dança FAFI. Escola na qual iniciei 

(nos idos de 1999) a trajetória no fazer teatral quando aluna formada na segunda turma 

do curso de qualificação profissional em teatro e que agora me recebia como gerente. 

Como seria responder objetivamente a estas perguntas? Tanto as que me fazia como 

aluna e agora como gestora? 

Poderíamos aqui compartilhar das interrogações de Cunha (2005) ao nos 

apresentar os seguintes questionamentos: “quais eram, de fato, as atividades que esse 

profissional deveria desempenhar e onde poderia atuar? E, principalmente, qual ou 

quais seria (m) o(s) papel (eis) do(s) gestor (es) cultural (ais) nessa teia de relações 

profissionais no campo da cultura”? (p.29).  

Por onde deveríamos começar a gestão da FAFI? 

No caso específico deste trabalho, recorremos à avaliação institucional 

desenvolvida pela pesquisa institucional e sustentada na perspectiva sistêmica: Nesta 

busca entendemos conforme Mafessoli (2003): “a criação só pode ser compreendida 

através da interação. Interação com o ambiente natural e com o seu ambiente social: 

interação que faz com que o conjunto seja algo mais do que as partes que o compõem” 

(172). 

Para uma análise da obra, é imprescindível observar a sua tessitura, os seus 

cruzamentos, seus entrelaces, o que é dito, mas substancialmente o subtexto. É preciso 

capturar, sentir as intenções, perceber os lugares possíveis e os não-lugares necessários 

para cada história e, ainda, compreender que essa história/trama é dinâmica, complexa e 



inédita.  É primordial que se entenda a influência sutil de cada personagem e de cada 

elemento como um exercício criativo por excelência. 

Vale então destacar uma frase original: “a criatividade em geral implica penetrar 

no caos” para redescobrir algo antigo ou recuperar o frescor do cotidiano (Briggs e 

Peat, 2000, p.38), 

 A FAFI entende a avaliação institucional, como um processo contínuo por meio 

do qual a instituição tem conhecimento sobre sua realidade e o significado de sua 

atuação. Com base no auto conhecimento, a instituição pode, fundamentada nos 

relatórios de auto avaliação, melhorar a qualidade formativa, qualificar a gestão e 

prestar contas à sociedade na qual está inserida. 

 A auto-avaliação institucional é parte integrante da estrutura da escola sendo um 

processo cíclico, criativo e renovado, que abrange os indicadores de ensino, e de gestão 

cultural escolar, identificando pontos fortes e as deficiências institucionais mediante a 

combinação das abordagens quantitativa, qualitativa e destacando a importância do 

envolvimento e da participação de todos os segmentos da comunidade. Seus resultados 

servem como diagnóstico e apontam em direção à melhoria da qualidade da instituição, 

assumindo o caráter de avaliação prospectiva, integrada ao projeto político pedagógico e 

transformando-se num exercício de construção democrática e de cidadania efetiva. 

 A avaliação institucional da FAFI é utilizada para melhorar os processos e 

projetos existentes, aprimorar o conhecimento sobre sua execução e contribuir para seu 

planejamento futuro, buscando: 

 

• Subsidiar o processo de planejamento e desenvolvimento institucional; 

• Verificar os pontos fortes e adequação, visando a melhoria da qualidade das 

atividades e processos desenvolvidos na gestão e nos programas de ensino e 

nos  projetos culturais; 

• Prestar contas à comunidade, interna e externa, das atividades desenvolvidas 

nas diversas dimensões institucionais; 

• Explicitar e avaliar o projeto político - pedagógico institucional com vistas à 

manutenção do seu compromisso enquanto instituição social. 

 

Temos assim, nosso olhar conceitual/teórico/metodológico afirmado por 

Miermont (1994, p.507) ao nos dizer que este quadro “[...] permite a instauração de um 



verdadeiro processo de diálogos interdisciplinares [...]” e nesta empreitada queremos 

dialogar a partir das epistemologias pessoais e coletivas que se presentificam a partir 

das interelações sociais e culturais. 

 

A metodologia 

Distribuímos 670 (seiscentos e setenta) questionários com perguntas abertas de 

modo que todos os segmentos da escola pudessem sem olhados, avaliados e pensados 

com o objetivo de tomar o dado como ponto de partida para a elaboração, planejamento 

e execução de um plano de trabalho que fosse capaz de exprimir as necessidades do 

grupo praticante da escola como espaço de promoção e difusão artística e cultural.  

Buscávamos por uma tarefa dupla: ter o próprio cotidiano como observação e 

respostas. Carvalho (2004) acrescenta que “[...] não faz parte de nossa cultura 

transformar nosso dia-a-dia num laboratório rico de observações e de registros que 

servirão como elementos de análise, geradores de novas propostas” (p.162). 

Nesta experiência, vivemos a constituição do sujeito coletivo. Essa constituição, 

conforme Silva (1996) procura conduzir seus integrantes a: 

a) vivenciarem um momento de encontro onde predomine sentimentos de 
simpatia e identificação; b)vivenciarem a oportunidade de praticar uma tarefa 
comum onde possam exercitar julgamentos comuns de modo a construírem uma 
comum visão de mundo; c) um comprometer-se pessoal e grupalmente com 
objetivos e metas; d) assumirem ou acolherem uma identidade comum; e) 
atuarem publicamente com essa identidade enfrentando os desafios dos 
ambientes físico e social; f) conservarem a memória da criação e as experiências 
do grupo; g)proporem obras concretas que ajudem a vida do grupo; h) 
interagirem com outros sujeitos em clima pluralista e democrático. (p.98) 

 

Algumas questões de rebatimento cotidiano se apresentaram nas leituras dos 

instrumentos de pesquisa: 

• Quantos alunos atende hoje?  

• Quais modalidades?  

• Qual a faixa etária do público que pratica a escola?  

• Qual a duração das oficinas?  

• Qual o período de inscrições?  



• Quanto custa a inscrição e mensalidade? . 

• Tem que ser morador de Vitória para “estudar” na FAFI?  

• O aluno tem chance de sair da FAFI encaminhado direto para a Rede Globo?  

• O certificado da FAFI tem validade?  

• A FAFI oferece diploma?  

• Por que a FAFI não tem um site? Porque tem um link dentro do site da PMV. 

 

Para, além disso, foram instituídas reuniões permanentes com professores de 

teatro e dança, assembléias de alunos bem como a composição da comissão de 

elaboração do projeto político pedagógico e artístico da Escola de Teatro e Dança FAFI. 

A escola buscava aqui os seus próprios indicadores para uma atuação em um 

contexto que desse conta de perceber a dinâmica da diversidade.  Constituía-se objetivo 

da escola responder às suas próprias necessidades e a primeira delas talvez fosse a 

tessitura do seu projeto político pedagógico e artístico. 

No momento da “aplicação” do instrumento, percebemos uma movimentação 

ansiosa na escola. Os funcionários/servidores, ao receberem o instrumento, 

perguntavam cautelosos: precisa escrever o nome da gente? As pessoas vão saber o que 

escrevemos? Outros diziam: -Vou falar o que sempre achei e não era ouvida! Quanto 

aos alunos, eles acentuavam: - Agora vou me vingar! Agora é a minha vez!  

O processo foi vivido pela escola com sentimento de responsabilidade pela 

possibilidade de inventar o próprio cotidiano.  Percepção registrada no diário de bordo: 

Pedagoga C: - Foi muito legal! Eles (os alunos) levaram realmente a sério a 
proposta.  

Professora M: Eles estavam ansiosos, né? 

 

A reflexão de Zaccur (2003) encaminha-nos diretamente aos “dados” que 

percebemos naqueles instrumentos, eles nos traduziam que “as imagens são múltiplas - 

evolutivas sim, mas não lineares, espiraladas, tanto ascendentes quanto declinantes, 

prospectivas, mas ressoantes, cindidas, mas duplicadas, ilocalizadas, mas 

multivetoriais” (p.183) 



Certamente a escola não “parou para refletir” porque ela é dinâmica, a reflexão 

foi fazendo-se nesta característica que lhe é peculiar. Os indicadores passaram a ser uma 

espécie de “desenho do coletivo” não mais com caráter projetivo, mas emancipatório. 

Na análise dos dados, encontramos as seguintes e diferentes categorizações que 

posteriormente sustentaram o “plano de trabalho” estabelecendo os indicadores e as 

metas a serem perseguidas e atingidas: 

• Redefinir o “modelo de gestão”; 

• Investir na regulamentação dos cursos de qualificação da escola; 

• Restauro interno do prédio; 

• Investir na formação dos docentes de teatro e dança; 

• Ampliar o diálogo com outras instâncias formadoras e de promoção cultural; 

• Inaugurar uma agenda permanente de atividades culturais para a cidade a 

partir das produções dos seus artistas; 

• Focar na visibilidade da instituição para o município e para o estado; 

• Estabelecer intercâmbios em busca de estreitar diálogos acerca de estudos, 

pesquisas e linguagens artísticas; 

• Repensar a modalidade de contratação de instrutores de teatro e dança; 

• Objetivar a ampliação da escola e suas modalidades de atendimento à 

população; 

• Redefinir o papel da escola diante do contexto cultural e da própria política 

cultural estabelecida na administração; 

• Substituir a “fragilidade” da instituição (presente a cada momento de transição 

política partidária) por posicionamentos concretos de ações e práticas que a 

instituam de fato e não só de direito; 

• Repensar a composição do quadro funcional da escola; 

• Inaugurar um diálogo mais próximo com a Secretaria Municipal de Cultura 

e seus equipamentos culturais e outras secretarias e órgãos. 

Assim, compreendemos que a gestão cultural, deveria olhar para diferentes 

aspectos relacionados ao projeto político pedagógico e artístico da escola: questões 



administrativas, formativas, artístico-pedagógicas, arquitetônicas e de promoção e 

difusão cultural. Um projeto pensado e executado coletiva e colaborativamente. E 

assim, constituímos o nosso plano de gestão. 

 

Cena 3 –  Entre o “ser” e o “vir a ser” 

No exercício da profissionalidade, muitos desafios foram encontrados e desta feita é 

preciso considerar que a ação gestora em cultura se apresenta como um campo aberto e 

múltiplo, capaz de fazer entrelaçar diferentes possibilidades de construção. Entretanto, 

conforme Cunha (2005): “A discussão em torno da terminologia pertinente à gestão 

cultural ainda é muito recente” (p.113). 

 

Logo, poderíamos nos arriscar a fazer algumas considerações acerca do perfil deste 

profissional que vai se constituindo a partir de sua própria experiência/vivência e/ou 

instaurando processos formativos, contudo, de acordo com Cunha (2005) é preciso estar 

atento para que não percamos de vista que:  

 

“A definição do perfil profissional do gestor cultural tem significado uma 
dificuldade a mais [...] mas que se transformou em um desafio na perspectiva de 
discutir o seu processo de construção como categoria profissional e, ao mesmo 
tempo, na constituição do próprio campo” (p.113). 

 

E podemos ir mais além: 

 

“Diante dessa questão, podemos afirmar que o campo cultural tem a capacidade 
de absorver profissionais como advogados, economistas, administradores, 
historiadores, comunicólogos, antropólogos e vários outros, sem que, 
necessariamente, tenham de abandonar sua primeira formação acadêmica. No 
entanto, ao buscarem uma atuação específica para a gestão cultural, estão 
direcionando a carreira de acordo com a finalidade de cada um e com as 
possibilidades do mercado” (p.121) 

 

E assim, o desafio entre o “ser”e o “vir a ser”(gestor cultural) se estabelece. 

Como iniciar um processo de gestão em cultura que considere a constituição do “sujeito 

coletivo” e a construção de um projeto de trabalho que seja capaz de emancipar os que 

nele participam? 



Em Nachmanovitch (1993), encontramos uma reflexão: “[...], as únicas técnicas 

que podem nos ajudar são aquelas que nós mesmos inventamos” (p.22). Talvez, a 

avaliação institucional signifique nossa possibilidade de inventividade e intervenção. 

De certo que o autor não está desconsiderando todo o conjunto de técnicas, 

estudos e pesquisas na área (por mais incipientes que possam nos parecer) ao contrário, 

está motivando em cada um de nós o princípio da pesquisa como potencial para os 

nossos planejamentos, nossas construções, estratégias e intervenções, de modo que a 

complexidade seja considerada, e aqui, falamos de “complexidade” no sentido de Morin 

(2004) parafraseado por nós:  tecido juntos! 

Ao elaborar esse outro papel na significação do projeto de ação em gestão 

cultural, reportamo-nos às palavras de Stanislavski (1994), ao nos ensinar que: 

“somente estudando uma peça em seu todo e avaliando sua perspectiva geral é que 

podemos entrosar corretamente os diferentes planos, dispor num arranjo cheio de beleza 

as partes componentes [...]” (p.201) 

 

Para Morin (2004): 

 

“existe complexidade, de fato, quando os componentes que constituem 

um todo (como econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o 

mitológico) são inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e 

inter-retroativo entre as partes e o todo, o todo e as partes” (p.14). 

 

E assim foi possível no cotidiano da gestão cultural: 

 

• Realizar a avaliação institucional para conhecer o espaço e a forma de 

gerenciamento; 

• Instituir avaliação de desempenho das atividades desenvolvidas pelos 

profissionais dedicados à formação do ator e do bailarino; 

• Ampliar espaços de atendimentos aos pais e à comunidade; 

• Estabelecer reuniões do CTA (Corpo Técnico Administrativo) com a finalidade 

de  uma política de gestão compartilhada; 

• Agendar as reuniões com o corpo docente (periodicamente) com o objetivo de 

discutir a prática pedagógica e organizacional da escola; 



• Promover reuniões com servidores e funcionários (com o objetivo de 

reorganizar a estrutura funcional de cada um dos setores da escola); 

• Garantir reuniões com alunos com a finalidade de realizar adequação dos 

percursos vivenciados na escola; 

• Cuidar dos “registros” da escola na condição de instituição; 

• Realizar reuniões com o segmento da escola com a finalidade de apresentar as 

metas da gestão e de tornar implicados os sujeitos que a praticam 

cotidianamente; 

• Instituir a comissão de elaboração do Projeto Político Pedagógico e Artístico da 

escola com vistas ao processo de regulamentação do curso profissionalizante e 

seu devido encaminhamento junto ao Conselho Estadual de Educação e SEDU; 

• Inaugurar o NEPAC – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Artes Cênicas (espaço 

dedicado à formação continuada de instrutores de teatro e dança) cujos esforços 

foram convertidos num processo de registro por meio da construção de artigos 

para serem publicados no livro: “A formação do artista cênico” (em fase de 

conclusão); 

• Estabelecer parceria com o SESC Centro Cultural Glória na realização do 

Projeto: “Leituras em Cena”, além de receber as oficinas do “Palco Giratório”; 

• Representar a Secretaria Municipal de Cultura no programa prioritário de 

governo: “Educação em tempo integral”; 

• Atender aos alunos do CEDET- Centro do Desenvolvimento do Talento junto 

com a Associação Brasileira para Altas Habilidades Superdotação (Vitória – 

ES); 

• Potencializar matrículas e freqüência de alunos com necessidades educacionais 

especiais (por deficiência) na instituição; 

• Oferecer a oficina de “Teatro para Surdos” na escola; 

• Colaborar para a promoção e a difusão cultural do teatro como instrumento de 

formação e capacitação humana para professores e pedagogos; 

• Institucionalizar o “Conselho de Classe” com a finalidade de discutir os 

processos de ensino e de aprendizagem da escola. 

 

Cai o pano 

 



Ao final deste trabalho compreendemos que o universo da gestão cultural é um 

campo profissional associado aos diferentes processos de formação que contribuíram e 

contribuem para a profissionalização do setor. 

A gestão cultural, como profissão em desenvolvimento e formação, é um campo 

eminentemente aberto e que de certo comporta diálogos interdisciplinares. 

Concluímos que o campo profissional, além de normas e regulamentos e 

códigos, é organizado por ações e atitudes de pessoas ou grupos que dão sentido ao 

projeto colaborativo, dando idéia de sujeito coletivo, tomando corpo e força no seu 

processo de constituição identitária.  
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