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Resumo 

O artigo analisa a inserção e o trabalho no campo na cultura pelos sujeitos oriundos de 

periferias. Um dos elementos estruturantes das políticas culturais no Brasil é a criação de 

oportunidades de acesso ao capital cultural a pessoas que se encontram em condição 

periférica na dinâmica social. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, descritiva, utilizando a 

coleta e a análise de dados, além de entrevistas em profundidade, com um roteiro de 

entrevista semiestruturada junto a treze pessoas que atuam no campo da cultura, que são 

oriundas de periferias O trabalho, além de discutir as implicações do acesso à cultura para 

sujeitos oriundos de periferias, caracteriza a trajetória de vida e profissional desses 

indivíduos, os desafios e as estratégias desenvolvidas para inserção e permanência no campo 

cultural, as transformações na história de vida desses sujeitos e, por fim, como esses sujeitos 

voltam a olhar para os seus contextos de origem após a inserção (ou não) no campo 

profissional da cultura.  

Palavras-chave: Políticas Culturais. Periferia. Capital Social. Mercado de Trabalho. 

Resumen 

El artículo analiza la inserción y el trabajo de campo en la cultura por parte de los sujetos 

provenientes de la periferia. Uno de los elementos estructurantes de las políticas culturales en 

Brasil es la creación de oportunidades de acceso al capital cultural para personas que se 

encuentran en una condición periférica en la dinámica social. Se realizó una investigación 

cualitativa, descriptiva, mediante la recolección y análisis de datos, además de entrevistas en 

profundidad, con guión de entrevista semiestructurada a trece personas que actúan en el 

campo de la cultura, que provienen de las periferias. acceso a la cultura para sujetos de la 

periferia, caracteriza la trayectoria de vida y profesional de estos sujetos, los desafíos y 

estrategias desarrolladas para la inserción y permanencia en el campo cultural, las 

transformaciones en la historia de vida de estos sujetos y, finalmente, cómo se ven estos 

sujetos de nuevo en sus contextos de origen tras su inserción (o no) en el campo profesional 

de la cultura. 

Palabras clave: Políticas Culturales. Periferia. Capital social. Mercado de Trabajo. 

Abstract 

Our paper analyzes the insertion and the work in the field in the culture by the subjects 

coming from the periphery. One of the structuring elements of cultural policies in Brazil is 

the creation of opportunities for access to cultural capital for people who are in a peripheral 
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condition in the social dynamics. A qualitative, descriptive research was carried out, using 

data collection and analysis, in addition to in-depth interviews, with a semi-structured 

interview script with thirteen people who work in the field of culture, who come from 

peripheries. discuss the implications of access to culture for subjects from the periphery, 

characterizes the life and professional trajectory of these individuals, the challenges and 

strategies developed for insertion and permanence in the cultural field, the transformations in 

the life history of these subjects and, finally, how these subjects look again at their contexts 

of origin after their insertion (or not) in the professional field of culture. 

 Keywords: Cultural Policy. Social Capital. Periphery. Labor Market. 

1. Introdução 

As regiões mais centrais, em termos gerais, aglutinam a maioria dos bens e serviços públicos 

de melhor qualidade. Teatros, Museus, Casas de shows e equipamentos culturais mais 

relevantes também estão alocados nas áreas centrais. Nessas áreas se aglutina uma classe de 

privilegiados, que são os detentores de capital econômico, social e, também, do conhecimento 

incorporado (capital cultural), que diz respeito às vivências e experiências adquiridas por 

meio de viagens, educação formal e de todo o tipo de acesso à arte.  

 

Em um outro espaço social, se encontra uma outra classe, que tem seu acesso à educação 

mais restrito, e cuja cultura, experimentada e vivida, tem relação com o popular. Essa classe, 

que se encontra fora do “centro” em muitos aspectos, tem sua condição restrita do foco dos 

investimentos, dos serviços, das políticas públicas e do acesso ao capital cultural, e possui, 

muitas vezes, apenas o próprio corpo, cedido como mão de obra ao trabalho (Souza, 2006).  

 

A periferia retratada nessa tese é a simbólica, da margem, da borda, é o lugar não central, da 

restrição do acesso. Compreende tanto o território urbano como o rural. Mas essa não é a 

periferia marginalizada, clichê, cristalizada em um território vitimado, pois, ao mesmo tempo 

em que se convive com carências reais, essa mesma periferia é plural, diversa, rica e potente. 

E foram essas dicotomias que buscamos estudar ao longo da construção deste artigo. 

 

Nosso recorte aqui foi o de apresentar, mas não de esgotar, por meio de uma pesquisa teórica 

e do trabalho de campo as implicações do acesso à cultura para sujeitos oriundos de 

periferias. Como diversas pessoas que vivem em periferias constroem suas identidades, se 

realizam e fazem suas carreiras no campo da cultura, a partir da falta e do pouco acesso ao 

capital cultural. Digo que o desafio perseguido por esse trabalho foi o de registrar, mas sem 

esgotar o tema, pois ele é tão rico e diverso quanto as periferias e suas culturas. Portanto, 

seria uma pretensão muito grande se propor a dar conta de encerrar o fenômeno por meio de 

um único trabalho.  

 

No Brasil, há uma coexistência entre inúmeras culturas e o acesso aos bens e produtos 

produzidos por essas culturas, entre outras coisas, apresenta um potencial para a redução das 
desigualdades sociais produzidas especialmente pela disparidade na distribuição dos capitais. 

O capital cultural é um componente fundamental dos nossos modos de vida e, também, do 

nosso desenvolvimento pessoal (Sachs, 2005). O direito à cultura faz parte dos direitos 

sociais, assim como o direito ao trabalho, à assistência, à saúde e à educação.  
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O Estado é o grande financiador e viabilizador da cultura no Brasil e tem operado seguindo 

os padrões de mercado (Chauí, 2009). Ao Estado cabe garantir o pleno exercício dos direitos 

assegurados pela Constituição Brasileira, ele é um produto da cultura e não produtor. A 

função do Estado não é de “fazer cultura” ou de afirmar o que é ou não é cultura, mas de criar 

espaço para a democratização, fruição, valorização, acessibilidade, fomento, financiamento, 

economia e consumo, como fatores de desenvolvimento (Durand, 2000; Calabre, 2007; 

Botelho, 2006; Chauí, 2009).  

 

No campo da cultura, as políticas públicas precisam existir, para garantir os direitos 

reservados pela constituição e atuar em prol da democratização do acesso, no discurso do 

exercício da cultura como direito e cidadania (Chauí, 2009; Lopes, 2009; Botelho, 2016). 

Como democratização, entende-se dar acesso a todos, sem exceção, aos bens e produtos 

culturais produzidos, que não se reduz apenas ao comercial, mas, em especial, ao erudito, que 

demanda o maior investimento financeiro em termos de consumo. Para Tommasi (2013) “(...) 

os editais, com suas regras, colocam um filtro: para concorrer é preciso saber que existem e é 

preciso estar preparado, regularizado, dominar as técnicas, os códigos e as regras de conduta. 

(Tomasi, 2013, p. 22). 

 

A política cultural brasileira se baseia no pressuposto da garantia dos direitos culturais a 

todos os cidadãos e a construção dessas políticas públicas se formaram pelas bases do modelo 

francês das décadas de 60 e 70, que defendia a promoção do acesso à cultura erudita para 

toda a população. Mas, é muito simplista acreditar que o fato de que apenas deixar que 

Museus e equipamentos culturais operem de forma gratuita à população seja o fator decisivo 

para assegurar a visitação, a fruição e o consumo cultural. E mais simplista ainda é acreditar 

que todos, sem exceção, terão o mesmo interesse, gosto e preferência cultural. Mas, além de 

simplista, essa crença é perigosa, pois desconsidera a existência das barreiras simbólicas que 

bloqueiam esse acesso.  

 

A democracia cultural é complementar ao que preconiza a democratização do acesso à 

cultura. A democratização compreende que todos têm o direito a acessar todo e qualquer 

produto e bem cultural produzido, ao passo que a democracia entende como legitima e única 

toda a forma cultural de se manifestar. Para atender aos interesses públicos, as políticas 

culturais devem considerar ambas as formas de operar, para, de fato, promover a fruição no 

campo da cultura. O respeito à pluralidade na cultura, especialmente àquela que é produzida 

pelos territórios, dentro do espectro de uma democracia cultural, tem como prerrogativa 

favorecer a diversidade (Chauí, 2009; Botelho, 2016; Lopes, 2009). Para uma inclusão 

efetiva, em especial para aqueles que vivem nos territórios periféricos, é preciso respeitar e 

acolher a escolha, o modo de vida, o gosto e a preferência cultural. É preciso entender que os 

territórios têm as suas próprias formas de se manifestar e que elas são soberanas. É preciso 

considerar a existência das barreiras simbólicas e, mais ainda, olhar pelas lentes dos sujeitos 

que habitam as periferias e entender as suas relações com a cultura, com o valor dado à 

cultura e a sua efemeridade. 

 

Para execução deste trabalho, foi realizada uma pesquisa qualitativa, descritiva, utilizando a 

coleta e análise de dados. De acordo com Oliveira (2007, p. 37), a “abordagem qualitativa ou 

pesquisa qualitativa como sendo um processo de reflexão e análise da realidade através da 

utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo em seu 

contexto histórico e/ou segundo sua estruturação.”  
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A revisão bibliográfica compreendeu a consulta a livros e artigos publicados sobre os 

fundamentos teóricos advindos da noção de campo social e capital social e cultural de Pierre 

Bourdieu; dos debates contemporâneos sobre desigualdade no Brasil; além dos estudos sobre 

democratização da cultura e democracia cultural, no que tange à construção das políticas 

públicas para a cultura, ora tratados nesta tese. No próximo capítulo, apresentaremos o 

referencial teórico que embasou esse trabalho de pesquisa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Acesso aos capitais: habitus, exclusão e poder  

 

A diferenciação do acesso aos capitais no espaço social é um forte componente para a 

perpetuação do “preconceito de classes” (Souza, 2015) e a manutenção do poder é uma 

questão central de toda a sociedade (Souza, 2017). Ao longo da história, a divisão da 

sociedade vem sendo feita entre centro e periferia, entre sujeitos refinados e sujeitos 

primitivos (Souza, 2015). A concentração da renda favoreceu o surgimento de condomínios 

de luxo de um lado e a consequente favelização do outro. (Frederico, 2013).  

 

A separação entre as classes pressupõe lutas no campo social e esse tema foi mote de diversos 

estudos de Bourdieu (1996), que definiu o campo como um espaço social organizado por 

classes, que são categorias ou partes do campo, regidas por princípios orientados a partir da 

distribuição de capitais: Cultural, Econômico, Social, Político e Simbólico (Misoczky, 2003; 

Lima, Campos, 2015; Araújo, Alves, Cruz, 2008). “A posição social atribuída aos agentes em 

determinado campus social depende, especificamente, do capital específico relativo àquele 

campo que eles podem mobilizar.” (Brito-Ribeiro e Hanashiro, 2017, p.12).  

 

As posições sociais, de acordo com Bourdieu, se destacam na medida do acesso aos capitais, 

ao mesmo tempo em que as diferenciações surgem devido ao antagonismo na aquisição dos 

mesmos (Bourdieu, 1996). Maior capital sugere maior destaque na posição social e, 

consequentemente, maior dominação. As lutas entre as classes ocorrem pela disputa do 

acesso aos escassos recursos (Souza, 2015). A resistência e luta pela manutenção do status 

quo (habitus) pelo agente trazem à tona os mais diversos conflitos de dominação (Brito-

Ribeiro e Hanashiro, 2017) e, nesse sentido, “o espaço social - campus - significa, para 

Bourdieu, a interpretação das estratégias de distinção entre os agentes de acordo com o 

capital que cada um detém.” (Brito-Ribeiro e Hanashiro, 2017, p.12). 

 

A cultura atua como um forte componente na demarcação das diferenças entre as classes. A 

ausência de direitos culturais coloca em desvantagem, no campo social, os sujeitos oriundos 

das periferias, representantes da “ralé brasileira” (Souza e Grillo, 2009). As supostas ideias 

dominantes determinam, cotidianamente, as vidas dos comuns, sem que as pessoas tenham 

uma clara consciência disso (Souza, 2017).  

 

Para as classes mais baixas na escala social, o valor maior é colocado no emprego e na renda, 

de modo que a própria educação passa a ser menos importante, quando o objetivo é o curto 

prazo (Motta e Schmitt 2017). A escola é deixada de lado em detrimento de qualquer que seja 

o ganho financeiro que suporte o seio familiar de indivíduos menos abastados 

economicamente.  
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O acesso ao capital social pode ter relação direta com o acesso ao capital econômico e 

cultural. É o que enfatiza Bourdieu (1996). Segundo o autor, o espaço social se organiza em 

três dimensões. A primeira diz respeito ao volume de capital possuído, aqui se destaca a soma 

de todos os capitais. Já a segunda dimensão, se dá em relação ao peso do capital econômico 

aliado ao capital cultural; enquanto a terceira, se manifesta a partir da evolução da estrutura e 

do volume do capital acumulado.  

 

O sujeito que não possui inicialmente os dois capitais, econômico e cultural, dificilmente 

conseguirá acessar um terceiro, o capital social, por não conseguir produzir relações sociais 

com pessoas privilegiadas nas posições entre as classes, na avaliação de Souza (2015). O 

capital cultural, ou as “competências culturais”, são incorporados de forma internalizada e 

intangível e objetivados por meio dos produtos culturais. Esse capital tem relação direta com 

o futuro sucesso profissional e escolar (Edgerton e Roberts, 2014). 

 

Esses elementos fazem parte do conjunto estruturante da sociedade atual. “É por conta disso 

que a crítica das ideias dominantes é tão importante” (Souza, 2017). A legitimação da cultura 

pode caracterizar a superioridade de um grupo social sobre outro e a má distribuição desse 

recurso leva a conflitos pela sua posse 

 

O acúmulo dos capitais representa o lucro simbólico e suscita conflitos pela manutenção das 

estruturas ou pelo desejo de transformação do campo social, segundo Bourdieu (1984). “(...) 

os campos sociais são campos de forças, mas também campos de lutas para transformar ou 

conservar estes campos de forças” (Bourdieu, 1982, p. 47). Em suma, para Bourdieu, o 

campo é sempre o campo de forças (Misoczky, 2003; Lima e Campos, 2015; Araújo, Alves e 

Cruz, 2008). 

 

As diferenças existentes no interior de um campo, sobretudo em termos de capital, geram a 

divisão do espaço em classes sociais ou, melhor, em posições de classe, as quais estão 

associadas a uma cultura específica, ou a um habitus (Bourdieu, 1990). “A maneira de agir, 

vestir, andar e falar do agente (sinais exteriores) e o gosto (sinal incorporado) caracterizam e 

são princípios de produção de práticas distintivas, conscientes ou não, da posição social 

ocupada pelo agente em determinado campo.” (Brito-Ribeiro e Hanashiro; 2017, p.6). As 

barreiras do acesso à alta cultura se intensificam pelo viés econômico, mas, mais ainda, pelo 

viés simbólico, de acordo com Lopes (2009). É fato que a falta de familiaridade e 

naturalidade no consumo será um dificultador do acesso às pessoas menos abastadas 

economicamente a equipamentos e espaço cultural erudito.  

 

O habitus é produzido e influenciado pelas condições sociais, em especial pela família, de 

modo que a herança cultural é introjetada por meio do habitus. As famílias são corpos que 

perpetuam seu poder social por meio da transferência de poderes e privilégios. A presença da 

família marca a reprodução da estrutura no campo social (Bourdieu, 1996). Entretanto, esse 

não é o único elemento de influência, pois o habitus não é fixo, ele se reestrutura a partir da 

trajetória social (Scholz, 2009; Lima e Campos, 2015; Araújo, Alves e Cruz, 2008).  

 

Para Bourdieu, o habitus é “um sistema adquirido de esquemas geradores” (Bourdieu, 1980, 

p. 92), ou seja, uma associação entre o individual e o social. Assim, as estruturas sociais por 

si só não determinam a vida em sociedade, trata-se “de um sistema de esquemas de 
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disposições, socialmente construído, que são ao mesmo tempo estruturadas no social e 

estruturantes nos indivíduos.” (Brito-Ribeiro e Hanashiro, 2017, p. 3). Há que se reconhecer a 

importância do acesso à cultura para a criação de novos laços sociais, novos gostos e 

comportamentos. 

 

O gosto está relacionado às preferências manifestadas por meio do habitus (Lima, Campos, 

2015). As escolhas e práticas determinam o posicionamento dos sujeitos nas classificações 

sociais. Brito-Ribeiro e Hanashiro (2017) afirmam que a vida social do agente, bem como 

todos os objetos que estão em torno dele (casa, móveis, carro, roupas, etc.), as pessoas com 

quem ele se relaciona (companheiros (as), amigos (as), colegas de trabalho) e o espaço social 

que este agente ocupa, têm relação direta com o habitus. Para Souza (2017), o habitus é 

responsável por reproduzir uma hierarquia moral que separa homens e mulheres, em seres de 

primeira e de segunda classe. 

 

O habitus contribui para constituir o campo como um mundo de significados. As estruturas 

mental e social não se dissociam na construção do habitus (Misoczky, 2003; Lima e Campos, 

2015; Araújo, Alves e Cruz, 2008). Porém, essa tendência não assegura que as ações e 

reações do indivíduo permaneçam sempre as mesmas, pois os sujeitos podem improvisar e 

elaborar novas estratégias. O contrário também é verdadeiro, uma prática inicialmente 

valorizada pelas classes mais nobres poderá vir a ser abandonada à medida que as classes 

médias (burguesia) e baixas comecem a ter acesso a essa prática. Isso exemplifica a 

mutabilidade do habitus em Bourdieu: as características diferenciadas, ao mesmo tempo são 

diferenciadoras em relação às classes, “a passagem de um produto cultural de uma categoria 

inferior para outra superior é apenas questão de tempo.” (Coelho, 1996b, p.9). 

 

Em relação ao Estado, Bourdieu (1996) afirma que ele é resultado da concentração de 

diversos capitais, com poder sobre os demais, que também pode ser entendido como um 

espaço de jogo. As relações de forças mais brutais, no campo social, se dão pelo simbólico, a 

partir da submissão e da obediência (Bourdieu, 1996). O conhecimento valorizado é 

privilégio das classes superiores (dominantes), ao passo que as classes trabalhadoras 

(dominadas) detêm apenas o corpo, o trabalho braçal e muscular (Souza, 2017). O exercício 

do poder se faz pela sujeição, que auxilia a manter as estruturas ao reforçar a condição de 

merecimento dos sujeitos residentes nas periferias, seu empobrecimento e sua condição 

subalterna (Kurtz, 2014). O mais grave de tudo isso é o fato de não haver uma reflexão ou 

pensamento crítico a despeito dessas posições sociais, naturalizando essa condição, de modo 

que elas se tornam ainda mais poderosas. (Souza, 2017).  

 

A cultura e a participação num sistema democrático podem levar a um processo de 

autotransformação positiva por catalisar um conjunto de alterações desejáveis no indivíduo. 

Dentre elas estão: a) aumentar a facilidade do indivíduo para o raciocínio prático, b) tornar as 

pessoas mais tolerantes às diferenças e mais sensíveis sobre a necessidade de reciprocidade e 

c) aumentar a capacidade das pessoas de pensar e agir com autonomia, com base em suas 

próprias preferências e se envolver fazer julgamentos morais. (Rao e Sanyal, 2010). 

 

Mais do que privação econômica, os sujeitos residentes em territórios periféricos também 

sofrem com a discriminação de suas identidades marginalizadas (Rao e Sanyal, 2010). Como 

contribuição para a redução da pobreza, as políticas culturais podem permitir uma maior 

alocação de recursos para projetos que culminem em geração de renda e, também, na inclusão 
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social e cultural e no acesso aos direitos culturais. Equalizar o orçamento da cultura entre as 

áreas central e periferia é o principal desafio das políticas públicas culturais para dirimir a 

exclusão nesse campo. O financiamento precisa ser determinado pela política, e não pelo seu 

determinante (Botelho, 2016). 

 

 

2.2 O trabalho no campo da cultura 

 

Na Antiguidade Clássica, na Idade Média e Moderna, já existiram formas de trabalho 

associadas à produção, distribuição e ao consumo no campo da cultura. A profissão de gestor 

cultural é uma área relativamente nova e teve sua ascensão nos anos dois mil (Cunha, 2007). 

Desde então, o Gestor Cultural tem ganhado espaço, se destacando no suporte das exigências 

e burocracias das leis de incentivo.  

 

No campo da cultura, o gestor é o profissional responsável pelo gerenciamento da execução 

de todas as atividades, produtos e serviços produzidos. Mas, além do gestor cultural, outros 

profissionais também fazem parte da extensa cadeia da cultura como: curadores, produtores, 

atores, criadores, diretores, pesquisadores, técnicos, dentre outros.  

 

Uma pesquisa realizada pelo IBGE, no período de 2003 – 2005, apresenta um dado 

interessante sobre o mercado cultural: este já ocupava 3,7 milhões de trabalhadores no 

período, com um nível de escolaridade acima da média nacional em relação a outras 

profissões. O estudo apontou que 46% dos profissionais possuíam mais de 11 anos de estudo 

(IBGE, 2008). No período de 2007 - 2018, esse número aumentou para 5,7% do total de 

ocupados (5,2 milhões de pessoas). O gênero feminino teve um aumento significativo de 2,9 

pontos (IBGE, 2019). Em relação à raça, a maioria das pessoas se classificaram como da cor 

branca 52,6%, enquanto os pretos ou pardos foram 45,7%. A idade que prevaleceu nesse 

período foi de menos de 40 anos, representando 54,9%.  

 

Em relação ao emprego formal, a região Sul é onde mais se emprega na cultura (43,3%), em 

relação ao trabalho por conta própria (37,5%). A região Nordeste deteve o maior percentual 

de empregados do setor privado sem carteira (16,7%) e de trabalhadores por conta própria 

(47,5%). A ocupação informal aumentou consideravelmente dentro do setor cultural, em 

2014, 38,3% (2,0 milhões) de trabalhadores culturais estavam na informalidade, enquanto, 

em 2018, esse percentual atingiu 45,2% (2,4 milhões de trabalhadores) (IBGE, 2019). 

 

O profissional da cultura passa mais tempo no trabalho do que as demais categorias, nesse 

campo foi maior o percentual de pessoas que trabalharam até 14 horas, em contraponto ao 

rendimento, que caiu 8,3% entre 2014 e 2018 no setor cultural. As mulheres se destacam com 

o menor rendimento, que foi de R$ 1.805,00, se comparado ao dos homens que foi de R$ 

2.586,00 (diferença de R$ 781,00). As mulheres também apresentaram maior queda do 

rendimento na cultura (-8,0%), em comparação ao dos homens (-6,8%). 

 

A funcionalidade na arte, para pessoas que precisam formalizar as relações de trabalho, é um 

tanto perigosa, mas tem sido opção importante e tem representado mobilidade social para um 

número cada vez maior de jovens (Lacaz, Lima e Heckert, 2015). Por meio da construção de 

uma nova identidade de trabalho, inúmeros jovens “(...) criaram sentidos e destinos, 

desatualizando os lugares a eles destinados de exclusão, pobreza e precariedade.” (Lacaz, 
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Lima e Heckert, 2015, p.66). Os jovens da periferia que se identificam com o campo da 

cultura vivem a ambivalência de, por um lado, buscar a profissionalização e, por outro, 

encontrar a sua autonomia. (Tommasi, 2013). 

 

Nas periferias, o empreendedorismo é uma realidade e os atores, oriundos de territórios 

periféricos, ao invés de aguardarem serem promovidos por gestores e agentes das áreas 

centrais, buscam difundir as suas próprias obras, se tornam produtores de si mesmos 

(Tommasi, 2013). Esses empreendimentos são responsáveis pelo sustento de um número 

crescente de artistas. 

 

Cunha (2007) aponta que há uma grande diversidade de profissionais oriundos de áreas afins 

que vêm ingressando, ao longo dos anos, no setor cultural. Corá (2016) afirma que o artista 

tem se transformando pouco a pouco em empreendedor. Entretanto, existe grande dificuldade 

nos domínios técnicos da racionalidade instrumental aplicados às demandas e gargalos do 

campo da cultura: “O maior problema para quem atua na cultura e na arte é ter planejadores. 

Isto, porque os projetos de cultura são normalmente financiados para períodos de um ano, o 

que inviabiliza planejamentos em longo prazo.” (Corá, 2016 p.84). 

 

No gestor cultural que consegue congregar as diferentes racionalidades, a criatividade tem 

mais potencial de sucesso em relação ao planejamento das ações. Entretanto, Corá (2016) 

chama atenção para o fato de que, mesmo sendo imprescindível o planejamento, ele deve ser 

flexível, considerando que há uma rede de profissionais que vão atuar, desde a criação até a 

concepção dos projetos na cultura. 

 

No campo da cultura, o Estado exerce o biopoder que se concentra em controlar, administrar 

e determinar o corpo da população, o corpo social, sendo uma autoridade soberana que impõe 

a ordem (Sanson, 2009), por meio de diversos manuais, leis, formulários e instruções 

normativas, que são instrumentos para orientar essa relação profissional, dentro dos aspectos 

da burocracia. A racionalidade instrumental ou funcional é extremamente demandada na 

mediação entre as relações com o Estado e os gestores empresariais, no que tange à execução 

de planejamento de projetos afetos às leis de incentivo.  

 

Outra questão delicada no campo da cultura refere-se à ambiguidade entre o tempo do não 

trabalho com o tempo do trabalho, ocorrendo uma mudança na relação do sujeito com a 

produção e o seu próprio tempo (Sanson, 2009). Por se tratar de um trabalho imaterial, o 

tempo do trabalho não necessita ser medido, permitindo ao gestor a escolha do seu modo de 

produção, dentro de variações em sua rotina. A atividade requer que o trabalhador tenha 

habilidades de ser comunicativo, participativo, polivalente, flexível e capaz de realizar 

multitarefas, de forma que o seu conhecimento enriqueça o processo produtivo e torne a 

comunicação com os outros um recurso permanente (Sanson, 2009).  

 

A gestão na cultura traz à tona as ambiguidades e complexidades que a função gerencial, por 

si só, não dá conta de atender, como: acolher às demandas das legislações de incentivo versus 

pressão dos artistas ou criadores; tornar sua entidade ou organização mais eficiente e eficaz, 

mais racionalizada versus criar novos projetos; atender aos apelos artísticos (desejos e 

pulsões) versus ter de comportar-se de forma racional, com formalização de procedimentos e 

prestação de contas; e ser criativo versus ser limitado pela burocracia das leis de incentivo. 
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Assim, pressupõe-se que o gestor cultural seja dotado de uma racionalidade gerencial, que dê 

conta de resolver todos os problemas relacionados com a dinâmica da atividade e função, em 

especial, na instância do Estado que, cada vez mais, está subjugado ao mercado de capitais, 

figurando mais como um dispositivo de controle, repressão e exclusão, a serviço do sistema 

capitalista. (Soares, 2016). Ao mesmo tempo, o trabalho do gestor na cultura demanda 

também a comunicação aberta, estratégias participativas sem dominação do indivíduo e 

normas coletivas para direcionamento das atividades com pilares em capital econômico, 

cultural e simbólico. 

 

O local, a rotina e a atividade do profissional na cultura, em alguns casos, tende a ser mais 

flexível do que a rotina do trabalhador convencional. O gestor cultural, que atua no campo 

social, pode exercer sua função fora do ambiente formal de uma organização, em espaço de 

coworking ou home office e utilizar também ferramentas menos formais para comunicação, 

tal como o WhatsApp e o Facebook.  

 

Entretanto, é importante pensar essa “flexibilidade” também pelo seu viés crítico, conforme 

sugerido por Rodrigues (2011), que entende o ser flexível como a ideologia criada pelo 

capitalismo que nos aprisiona ainda mais. A dominação anterior se localizava num lugar – a 

fábrica – e atualmente configura-se na mais rigorosa das exigências: a da flexibilidade. Nesse 

sentido, a demanda por uma maior necessidade de adaptação imediata ao novo, aos curtos 

prazos, às jornadas longas, faz com que o profissional da cultura aparente estar sempre 

disponível e isso, muitas vezes, não se traduz em remuneração. 

 

A gestão cultural se propõe a organizar e a sistematizar os processos que envolvem o fazer e 

o saber artístico, em busca de melhores práticas e resultados. O campo da cultura apresenta 

diferentes demandas, em torno da competitividade e complexidade de atividades que 

acentuam uma atuação diferenciada, transcendente aos pressupostos da racionalidade 

instrumental e do capital econômico. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para a construção desse trabalho de pesquisa foi aplicada como estratégia metodológica a 

abordagem qualitativa. Foram realizadas entrevistas em profundidade, com um roteiro de 

entrevista semiestruturada, junto a pessoas que atuam no campo da cultura, que são oriundas 

de periferias. Para se entender como se deu a inserção no campo da cultura por esses sujeitos, 

e quais foram os impactos do acesso nas suas histórias, foi preciso utilizar como instrumento 

de coleta e análise de dados a entrevista em profundidade, buscando o acesso e a imersão na 

esfera da subjetividade e também do simbolismo, que se encontram presentes no contexto 

social dos entrevistados. A base da pesquisa foi o depoimento gravado, com perguntas mais 

abertas, que atendem a quase todos os tipos de pesquisa social. 

 

As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado, flexível o suficiente para possibilitar o 

aprofundamento das informações (Gil, 1999; Gressler, 2004). Elas ocorreram em diversos 

locais, escolhidos pelos entrevistados, de forma presencial e virtual. Foi escolhida a entrevista 

por ela permitir obter dados referentes aos aspectos da vida social, do comportamento 

humano e uma maior flexibilidade no trabalho de investigação (Gil, 1999). Quanto aos 

instrumentos, as entrevistas foram gravadas com o consentimento dos entrevistados. 
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Apesar do considerável crescimento de pesquisas qualitativas no campo organizacional, há 

que se ampliar ainda as possibilidades metodológicas, reduzindo as resistências com modelos 

de pesquisas adotados por outras ciências como a Sociologia, a Antropologia, a História e a 

Psicologia. Na Administração, as análises qualitativas vêm ganhando espaço e crescendo 

rapidamente (Pozzebon e Petrinni, 2013). Mas ainda é preciso criar mais espaços de diálogo 

que possibilitem debater e encontrar soluções para que esse quadro seja alterado e para que, 

em um futuro – talvez não tão longínquo -, possam ser criadas novas e boas oportunidades na 

utilização de métodos qualitativos de pesquisa (Godoi e Balsini, 2004), tornando algo menos 

desconfortável, no meio acadêmico, o espaço que o campo da Administração ocupa.  

 

Os entrevistados tinham entre 20 e 60 anos. No quadro, a seguir, apresentamos o perfil de 

cada um. Importante salientar que optamos por identificar os entrevistados por pseudônimos 

para, além de proteger a privacidade dos entrevistados, facilitar a leitura. 

 

QUADRO 1 – Perfil dos sujeitos implicados nas entrevistas 

 Pseudônimo Estado 

Civil 

Ida

de 

Profissã

o 

Filhos Escolaridad

e 

Bairro Raça 

Facilitadora Solteira  48 Gestora - 
Pós-

graduada 
Floresta/BH  Negra 

Produtora 
Divorciad

a 
50 

Produto

ra 

executi

va 

1 Médio 
Heliópolis/B

H 
Negra 

Maestro Casado 51 
Gestor 

cultural 
1 

Pós-

graduado 
Prado/BH Negro 

Gestor Solteiro  29 
Produto

r e ator 
- Graduado Centro/Ibirité Pardo 

Cineasta Solteiro 41  
Cineast

a 
1 Graduado 

Jardim 

Laguna/ 

Contagem 

Pardo 

Professor Solteiro 54 
Gestor 

cultural 
-  Mestrado 

Serra do 

Cipó/Santana 

do Riacho 

Branco 

Rapper Solteiro 37 Músico - 
Ensino 

médio 

Alto Vera 

Cruz/BH 
Negro 

Advogada Casada 42 

Gestora 

e 

advoga

da 

1 Mestrado 
Esplanada/B

H 
Branca 

Professora Casada 35 

Profess

ora de 

violino 

- Graduada Jardim/Betim Branca 

Aluno Solteiro 23 

Estudan

te de 

música 

- 

Graduação 

(incompleta

) 

Tropical/ 

Contagem 
Negro 

Palhaço 
 Divorciad

o 
44 

Artista 

e 
- 

Ensino 

médio 

Centro/ 

Martinho 
Branco 
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produto

r 

Campos 

Atriz  Solteira 20 

Musicis

ta, atriz 

e 

estudan

te 

- 

Graduação 

(incompleta

) 

 Liberdade/B

H  
Branca 

Mestre  Solteiro 38 
Gestor 

cultural 
- Mestrado 

Eldorado/ 

Contagem 
Negro 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

  

A análise dos dados seguiu a proposta interpretativista. De acordo com Pozzebon e Petrinni 

(2013) “Pesquisadores interpretativistas (ou construtivistas) supõem que a realidade só pode 

ser apreciada através de construções sociais, tais como símbolos e significados 

compartilhados (Pozzebon e Petrinni, 2013 p.2). Nosso desafio por meio dessa escolha 

metodológica foi de entender como os entrevistados dão significado as suas realidades. A 

pesquisa interpretativista tem como propósito analisar a complexidade do ser humano e dos 

fenômenos sociais, buscando entender um determinado contexto (Pozzebon e Petrinni, 2013 

p.2). Nesse tipo de pesquisa não há definição de variáveis dependentes e independentes, o 

pesquisador precisa produzir uma investigação que permita compreender uma determinada 

realidade social e como ela é construída, para poder como se reproduzem as estruturas de 

interação, ideologia e, por que não, de dominação presentes no contexto social. 

 

4 RESULTADOS  

 

Os dados coletados para esta pesquisa, foram divididos em capítulos. Optamos por tratar esse 

capítulo em cenas, reunindo aquelas histórias que, de alguma forma, se entrelaçavam. 

 

4.1 A arte salvou a minha vida: a inserção no campo da cultura  

 

Cena 1 – A Produtora 
 

“Eu andei perdida e durante o tempo que eu andei perdida (dentro da minha cabeça) eu não 

sabia o que fazer nem para ser aceita. E a arte me salvou.” Assim se inicia a narrativa da 

entrevistada Produtora. Moradora ao longo de toda a sua vida em territórios periféricos, a 

entrevistada relatou as mais diversas dificuldades sofridas ao longo de sua vida, desde um 

casamento conturbado, que lhe fez passar por episódios de violência doméstica, sendo 

perseguida pelo marido durante quinze anos, até a experiência como vendedora ambulante de 

vassouras pelas ruas de Belo Horizonte. “O meu encontro com a arte foi quando eu vendia 

vassoura na rua. E era um trabalho sofrido vender vassoura na rua, mas eu precisava vender 

porque eu precisava trabalhar”.  

 

O divórcio com um filho pequeno, colocou a Produtora em uma condição financeira difícil, 

que lhe demandou que trabalhasse duro e tivesse a sensação de não ser aceita socialmente, 

nem mesmo pela família: “(...) depois que eu separei eu fui morar num quartinho sem 

banheiro, sem cozinha, sem nada. E, e, eu não tinha dignidade, não tinha respeito de 

ninguém, as pessoas me olhavam e não davam nada por mim.” O pouco acesso à direitos 

básicos, como: moradia, saúde, alimentação, educação e cultura trouxe uma situação difícil 
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para a Produtora no campo social, que, de acordo com Souza e Grillo (2009), é algo 

cotidiano para grande parte dos sujeitos oriundos das periferias, que são os representantes da 

“ralé brasileira”. 

 

O baixo capital econômico e as dificuldades relatadas pela Produtora denunciam o 

preconceito e sentimentos de dor, desamparo e indignidade, pela exclusão social proveniente 

de sua uma condição identitária como: mulher, desquitada, mãe e ambulante. “(...) um 

sofrimento de verdade, de dor, de ficar no sol o dia inteiro, de não ser bem aceita, de olhar 

pro meu filho e achar que ele não ia ter orgulho de mim. Não porque vender a vassoura na rua 

seja um trabalho ruim, mas é porque eu não ganhava pra manter o meu filho.” Mais do que a 

privação econômica, a Produtora enfrentava a discriminação de uma identidade 

marginalizada, caracterizada por Rao e Sanyal (2010), como uma das dificuldades 

provenientes da desigualdade no campo social pela diferença na distribuição dos capitais. 

 

Bourdieu (1996) aponta que as relações de forças mais brutais, no campo social, se dão pelo 

simbólico e, nesse sentido, as classes trabalhadoras (dominadas) que detêm apenas o corpo, o 

trabalho braçal e muscular (Souza, 2017), são extremamente desprivilegiadas. Seja pela baixa 

remuneração, pelo pouco reconhecimento das atividades realizadas, como também pela baixa 

autoestima e autoaceitação. No caso da Produtora, além das dificuldades financeiras, ainda 

havia uma dor, resultante do sentimento de inferioridade e vergonha. Souza (2000) e 

Mendonça (2011) afirmam que a hierarquia social e a posição em um campo desprivilegiado 

privam as pessoas de se sentirem estimadas, além de perpetuarem o preconceito. 

 

A necessidade de um trabalho que lhe garantisse dignidade e o sustento financeiro foi o que 

levou a Produtora a buscar uma nova atividade profissional, que acabou surgindo “por 

acaso”. A oportunidade aconteceu quando a Produtora resolveu abordar um senhor na rua 

para lhe pedir emprego. Esse senhor era um ator e empreendedor reconhecido no cenário 

cultural mineiro. “Aí, quando eu vi esse homem sair, eu não pensei duas vezes, eu fui com as 

vassouras na mão e puxei ele pelo blazer lindo, ele olhou assustado. E eu falei com ele assim, 

"o senhor me arruma um emprego, eu estou cansada de vender vassoura na rua?".  

 

A ação da Produtora surtiu o efeito esperado e, após esse episódio, ela foi convidada a 

iniciar uma nova atividade profissional, como recepcionista em um Centro Cultural 

importante na cidade de Belo Horizonte. Nesse renomado espaço cultural, a entrevistada fez 

sua carreira, passando por recepcionista, assistente de programação artística, coordenação e 

produção. Mas só aos 29 anos, e já trabalhando no campo da cultura, é que ela acessou um 

espetáculo cultural que marcou a sua vida. A Produtora atribui o resgate da sua dignidade ao 

pertencimento e ao orgulho em exercer uma atividade profissional que não lhe dava mais 

vergonha. Forenza (2017) aponta que o benefício mais comum em realizar uma atividade 

cultural é o fato de conhecer novas pessoas, aumentar o capital social e fazer novos amigos.  

 

O trabalho também permitiu o aumento do capital econômico da Produtora, fazendo com 

que ela pudesse adquirir diversos bens que, até então, ela não possuía, tais como: um imóvel 

financiado em um bairro da zona norte de Belo Horizonte, veículo próprio e a volta do filho 

para morar com ela. A entrevistada relata com orgulho a sua contribuição para o capital 

cultural do filho, que já se graduou na PUC Minas e, também, estudou inglês. No campo da 

cultura, ela se tornou uma profissional reconhecida, respeitada e com produções de 

espetáculos que circularam em diversas regiões do país.  
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Cena 2 – O Maestro, a Professora e o Aluno 
 

 “Eu sou resultado de um projeto social”. Essa é uma das principais falas do entrevistado que 

vamos denominar como Maestro. Maestro teve seu acesso à cultura na infância, por meio de 

ações de um projeto social. Oriundo do interior de Minas Gerais, ele relata que nenhum dos 

oito irmãos se interessou, assim como ele, por atividades no campo da cultura. Assim como 

ocorreu com a Produtora, o Maestro também herdou um limitado capital cultural da sua 

vivência parental.  

 

O ingresso do Maestro no campo da cultura ocorreu por meio de uma banda de música da 

sua antiga cidade, que durante muito tempo teve suas atividades suportadas pelas ações de 

responsabilidade social da principal indústria siderúrgica da região, incentivadas por meio da 

Lei Rouanet. Hoje, o Maestro, que dedicou sua carreira na área militar à música, atua à 

frente de um importante projeto, que há mais de duas décadas oferece a mesma oportunidade 

para outras crianças, residentes na periferia de Contagem, executado também com suporte das 

leis de incentivo. Maestro atua contra o que se classifica como redução da cidadania 

(Marino, 2014), advinda do baixo acesso aos direitos culturais e da divisão desigual na 

distribuição do capital cultural. 

 

Por meio de projetos sociais associados ao aprendizado da música, os entrevistados, que 

vamos denominar de Professora e Aluno, também se inseriram no campo da cultura. O que 

os dois têm em comum é que ambos tiveram o ingresso no campo da cultura por meio de 

projetos sociais, que têm como objetivo a inserção social por meio da música erudita. Os 

entrevistados, Professora e Aluno, vêm de contextos sociais parecidos, classificados por 

Mota e Schmidt como “(...) um contexto caracterizado pela baixa preocupação com 

educação.” (Motta e Schmitt, 2017, p. 453). Isso ocorre porque a preocupação central é com a 

sobrevivência e o trabalho para sujeitos em condição econômica limitada. Nesse sentido, a 

professora afirmou que só depois de atuar há bastante tempo como professora em diversos 

projetos sociais, garantindo em primeiro plano os rendimentos necessários à sobrevivência 

financeira, é que veio o interesse e a sua decisão em fazer faculdade na área de música. 

 

De acordo com a Professora, a música pode se configurar como um mecanismo de ascensão 

social para as crianças que ingressam os projetos sociais e que no seu trabalho busca sempre 

tirar o “máximo” do aprendizado dessas crianças. Diz, ainda, que sempre repete para elas: 

“Eu podia sentar nessa cadeira aqui e deixar vocês tocando de qualquer jeito, não ia gastar 

minha energia, mas eu não posso fazer isso. Porque isso é o contrário do que eu acredito.” A 

Professora afirma que acredita no poder da música como mote de transformação e 

mobilidade social, pois viveu isso: “Eu acredito no que eu faço, eu acredito na transformação 

dentro do meu trabalho.” Motta e Schmitt (2017) apresentam experiências parecidas com um 

projeto de música. Os autores afirmam que a vivência musical traz benefícios que vão além 

da aprendizagem da música, que estão relacionados ao senso de pertencimento, senso de 

coletividade, autocontrole, disciplina e superação. Essas competências, desenvolvidas por 

meio do projeto, são incorporadas e têm relação direta com o futuro sucesso profissional e 

escolar, de acordo com Edgerton e Roberts (2014). 

 

O Aluno atesta o comprometimento da Professora com o ensino da música, pois é ex-

beneficiário de um projeto social, onde a Professora trabalha. Esse projeto, que é realizado 
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em escola Municipal de uma cidade do interior de Minas Gerais, é executado há mais de uma 

década. Atualmente, o Aluno, que é oriundo da mesma cidade onde é realizado o projeto, 

mora na periferia de Contagem e cursa faculdade de música em Belo Horizonte. Mas alega 

que o seu ingresso no projeto social não foi uma escolha voluntária: “O que aconteceu foi que 

no dia em que eu me matriculei no projeto eu estava muito apertado pra ir ao banheiro, 

porque a professora de português não estava deixando eu ir. Aí a moça passou na sala 

avisando, né: „quem quer participar do projeto desce pra dar o nome‟. Aí nisso eu aproveitei, 

desci, fui ao banheiro e tô aí desde então, né.” 

 

Além desse episódio, o Aluno alega que a maioria dos colegas que participavam do projeto o 

faziam por causa da alimentação: “Aí eu passei a gostar demais do mundo da música, né, 

porque no primeiro momento, né, a gente, a maioria dos meninos ficavam no projeto por 

conta do almoço, que era um almoço maravilhoso que a escola dava, e ainda tinha docinho e 

suco natural, né.” E isso também continuou devido à programação de viagens: “Aí depois a 

gente foi ficando pelas viagens e pelas apresentações, até que a gente tomou gosto, né. Aí só 

tá lá quem gosta mesmo.”  

 

Motta e Schmitt (2017) afirmam que é comum que as crianças permaneçam em projetos 

sociais por motivos secundários, como a alimentação. Só depois é que desenvolvem interesse 

pela ação em si e, por fim, vislumbram a oportunidade de mudar a própria vida. Assim 

aconteceu com o Aluno, que hoje vem reinventando a sua vida da maneira que lhe é possível. 

O entrevistado optou por fazer bacharelado na música em uma universidade federal em 

Minas Gerais e se mantem, atualmente, pela bolsa da faculdade e pela música, mas alega que 

nem sempre essas duas coisas pagam todas as suas despesas. 

 

Cena 3 – O Cineasta e o Rapper 
 

O acesso à cultura e a história do entrevistado que denominamos como Cineasta se difere um 

pouco das demais. O Cineasta não teve passagem por projeto social, mas teve seu primeiro 

acesso à cultura na infância, por meio da literatura. Em um período em que a família não 

possuía aparelho televisor em casa, Cineasta se refugiou e construiu significado por meio da 

leitura: “A minha formação cultural é, sem dúvida, o fator da ausência da televisão na minha 

casa, né, especificamente nos anos 80, onde televisão ainda era a principal fonte de consumo 

de cultura especificamente falando de periferias, né.”  

 

O baixo capital econômico e as restrições religiosas não permitiam a presença do aparelho 

televisor na casa do Cineasta e o entrevistado atribui a sua formação no campo da cultura e 

toda a sua bagagem cultural, a partir dessa ausência. Assim se manifesta: “Eu nasci sem 

televisão.” A falta de acesso ao popular conteúdo televisivo interferiu diretamente no 

processo de aquisição de capital cultural do Cineasta e nas suas escolhas futuras. o Cineasta 

atribui a ausência da televisão à construção do seu “fetiche” pela imagem. 

 

O Cineasta cresceu com uma referência de leitor em casa, que era seu pai. O pai, marceneiro 

de profissão, estudou até a terceira série primária, mas era um leitor voraz, que consumia de 

tudo. Além disso, o pai comprava jornal três vezes por semana. “(...) a gente era muito pobre 

a ponto de por várias vezes esse jornal servia como papel higiênico porque era uma opção 

dele assim, então, ele tinha essa necessidade, não saía, não fazia nada, tinha necessidade de 

ler.” Embora não possuísse capital econômico para o consumo cultural e, também, não 
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estimulasse diretamente a aquisição do capital cultural do filho, o pai do Cineasta interferiu 

na construção de um capital cultural, por meio de seu exemplo como leitor. 

 

As transformações vividas pelo Cineasta no processo de encontro com a arte e escolha 

profissional são destacadas por ele como uma mudança importante na sua identidade: “O meu 

caso é bem notório assim, porque, muda tudo, né, pra mim muda tudo.” Para o Cineasta a 

mudança interna refletiu em mudança radical em seu gosto pessoal, no aumento de seu 

capital social, nos lugares onde frequenta e em seu consumo cultural. O Cineasta afirma que 

sempre desejou ir além do lugar onde nasceu, muito embora ainda more hoje na periferia por 

uma escolha pessoal. “Eu lembro que eu era criança eu cheguei pra minha mãe e falei: mãe 

eu quero viajar pelo mundo. A minha mãe: ah tá bom”. Motta e Schmitt (2017) afirmam que 

a desigualdade social, trazida como algo natural, reforça o pensamento de que a origem social 

é definida desde o berço e dificilmente pode ser mudada ao longo da vida. Isso se reflete na 

resposta descrente da mãe ao Cineasta e se repetiu na história pregressa do entrevistado, que 

diz: “(...) eu vim do lugar que você é desacreditado o tempo inteiro, cê leva até na farra, 

porque você cresce sendo desacreditado, ninguém acredita, ninguém acredita. E não acredita 

porque a descrença ela é, ela é tocável, né. Como é que você vai acreditar?”.  

 

As crenças limitantes, abordadas pelo Cineasta, de acordo com Motta e Schmitt (2017), 

fazem com que pessoas de territórios periféricos não vislumbrem possibilidades para além de 

suas comunidades. As referências limitadas de vida são pouco incentivadoras para progredir e 

seguem restritas aos limites das comunidades. Essas crenças contribuem para a perpetuação 

do preconceito, mantêm a estrutura hierárquica social rígida e geram tensões e lutas 

simbólicas pela divisão incongruente dos capitais (Bourdieu, 1999; Souza, 2000 e Mendonça, 

2011). 

 

O descrédito citado pelo Cineasta também foi destaque na vida pregressa do Rapper, de 

modo que o entrevistado considera a arte como a responsável pela sua sobrevivência em 

vários aspectos: “Primeiro, salvou minha vida, né, literalmente falando. Porque eu era um 

cara sem muita perspectiva, né, porque sou filho de mãe solteira, desempregado naquele 

lugar, naquela situação ali. O mais provável da minha vida era me tornar um traficante 

mesmo.”  

 

Rapper teve seu acesso à arte também na infância, por meio de uma iniciativa social em sua 

comunidade, na periferia de Belo Horizonte. E a cultura lhe trouxe outras habilidades e 

despertou outro lado desconhecido por ele: “(...) a cultura me deu acesso, né. Acesso a entrar 

numa biblioteca, acesso a, de ler livros, acesso a ver filmes, a ouvir músicas e aquilo ali foi 

me desconstruindo, né, foi tirando essa brutalidade que tinha, né, em mim, pra ser outra 

pessoa.” O encontro com a cultura definiu a identidade do Rapper, nas suas palavras:  

 

Vindo da periferia, negro, filho de mãe solo, com pouco acesso ao capital cultural. Rapper 

entendia bem como se dava a divisão da sociedade entre classes (Bourdieu, 1996; Souza, 

2015), muito citada em suas músicas, e a sua posição social que não trazia boas perspectivas 

naquele momento. A “salvação”, nas palavras do Rapper, se deu pela construção de um 

capital cultural, possibilitado por meio do acesso a um projeto social, que permitia o exercício 

da democracia cultural (Lopes, 2015; Botelho, 2016), por meio de um projeto de capoeira, 

frequentado pelo entrevistado. O projeto foi responsável pela melhoria da sua estima e pelo 

início da construção de seu capital social e sua futura acessão como líder na comunidade. 
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Cristalizar um estigma, virar estatística ou trilhar um novo caminho? Reinventar a vida, da 

maneira possível diante dos fatos, foi a escolha do Rapper. A subversão veio por meio da 

arte, destacada como “salvação”, nas suas palavras difundidas por meio de seus trabalhos na 

música. 

 

Cena 4 – O Gestor, o Palhaço e a Atriz 

 

Gestor teve seu ingresso na cultura no início da sua juventude, ao término do ensino médio, 

quando precisou organizar sua própria formatura: “Foi no ensino médio a minha primeira 

experiência com evento mesmo foi a minha própria formatura”. Produtor, ator e gestor, ele 

iniciou seu trabalho na organização de eventos culturais e, só mais tarde, é que se sentiu 

atraído por se tornar artista e iniciou uma formação em artes cênicas.  

 

O Gestor afirma que o acesso à cultura lhe proporcionou novos contatos: “Eu tenho contatos 

hoje assim que eu não imaginava ter e que me ajuda e ajuda outras pessoas até em outras 

áreas (...). Então assim, é algo que eu, se eu não estivesse do lado nessa área de cultura, eu 

não teria esse acesso (...).” O capital social do Gestor foi exponencialmente incrementado à 

medida que ele aumentava seu capital cultural. De acordo com Bourdieu (1996), há uma 

relação direta entre os capitais mobilizados, pela qual um interfere na aquisição de outro. 

 

Outro ganho para o Gestor, por meio do acesso à cultura, é a possibilidade de conhecer 

outros países e outras culturas: “Eu também não me imaginava nunca assim ir pra fora, ir pro 

exterior, pra outros países em turnês. Era uma realidade que pra mim estava bem distante e 

que eu consegui assim ver nitidamente que era possível por meio mesmo desse acesso à 

cultura”.  

 

O entrevistado, que denominamos Palhaço, teve seu primeiro acesso à cultura na juventude, 

começou seu trabalho na palhaçaria, após participar de um workshop, em uma cidade há 30 

km da sua, pois mora no interior. Após essa formação, o entrevistado começou um trabalho 

como ator e se apresentava na igreja, encenando o evangelho. A produção cultural surgiu em 

seguida, na medida em que a oferta cultural aumentou em sua cidade, e foi preciso de alguém 

que resolvesse os problemas. Por meio da sua atividade na cultura, o Palhaço adquiriu novas 

competências, melhorou sua performance em público e aumentou seu capital cultural e social, 

chegando a se tornar uma referência em cultura em seu município. O entrevistado prestou 

serviços como presidente da Câmara Municipal, em seu mandato como Vereador, e 

atualmente é uma liderança bastante respeitada e ouvida no campo da cultura.  

 

A entrevistada que vamos denominar de Atriz teve uma história diferente das demais. Seu 

primeiro acesso à cultura aconteceu na infância, estimulada por seu pai que trabalha com 

artes visuais. A Atriz iniciou a sua formação em teatro aos treze anos, por meio de um 

projeto social, onde permaneceu até os 18. Após essa etapa, ela optou por cursar teatro na 

graduação e se mudou da sua cidade. No período em que morou no interior, o contato da 

Atriz com a arte se deu pela formação artística, ofertada por um grupo de Belo Horizonte, 

que ia semanalmente até a sua cidade. Interessante observar que, mesmo havendo um o gosto 

pelas artes, herdado pela Atriz familiarmente, ainda assim ela se viu privada na construção de 

seu capital cultural pela localização geográfica de seu município, que limitou, até certo ponto, 

a sua vivência no campo da cultura.  
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Bourdieu (1996) afirma que sujeitos em posições mais privilegiadas, devido às diferentes 

classes que ocupam e aos capitais que acessam, chegam a desenvolver habitus diferentes 

daqueles que não acessam os mesmos recursos. No caso da Atriz, para que fosse possível 

ampliar seu capital cultural e social, foi necessário abandonar sua cidade de origem e partir 

para novos desafios em novas cidades e espaços.  

 

4.2 Eu vivo da minha arte: profissão na cultura, dor e glória 

 

Cena 1 – Eu, produtora e... Uber 
 

Para a Produtora, o trabalho no campo da cultura trouxe o respeito e a dignidade e para 

Motta e Schmitt (2017), o processo de transformação se inicia a partir da criação de uma 

nova visão sobre si mesmo. Isso permite que o indivíduo se coloque no centro das análises e 

de suas ações de mudança, assumindo o protagonismo de sua vida. 

 

O lado sombra do trabalho na cultura, de acordo com a Produtora, é o trabalho por projetos, 

que não lhe permitiu muito planejamento de vida e financeiro: “Isso depende muito de 

projeto pra projeto, tem projeto que você consegue ganhar melhor (...). Tem trabalho que não, 

você é contratado pra ir não sei pra onde, pegar não sei quantas horas pra chegar lá e ganhar 

trezentos reais.” A remuneração nem sempre correspondente ao esforço demandando, de 

acordo com ela e, em alguns momentos, foi preciso recorrer a outras fontes de recursos: “Se 

fosse justo, eu não teria que ter trabalhado no Uber praticamente o ano passado inteiro, né, 

não é justo.”  

 

No campo da cultura, o aumento do capital cultural, na maioria das vezes, resulta no aumento 

do capital social e no reconhecimento, mas nem sempre esse esforço vem acompanhado de 

um aumento no capital econômico, como defendeu Bourdieu (1996), especialmente para 

aqueles que trabalham por meio de projetos suportados pelas leis de incentivo à cultura. A 

Produtora, embora tenha uma carreira reconhecida, relata que, nos dois últimos anos, teve 

que complementar sua renda fazendo trabalhos no Uber, ela afirma que para trabalhar no 

campo da cultura você precisa ter planejamento para conseguir se organizar para os tempos 

mais difíceis, quando há poucos projetos ou demanda. Ao ser perguntada sobre o futuro e 

sobre aposentadoria, a Produtora afirma que ainda não se aposentou. 

 

O planejamento do trabalho e de vida é citado por todos os entrevistados como algo 

fundamental na carreira profissional no campo da cultura. Mas, tão importante como o 

planejamento, é a flexibilidade para tratar das sazonalidades e mudanças ao longo do 

processo. Corá (2016) afirmou que o trabalho por projetos dificulta ainda mais o trabalho no 

campo da cultura e a construção desse planejamento. Isso acontece porque os projetos, 

atrelados às leis de incentivo, recebem investimentos para sua execução em um período de 

doze meses e se torna complicado pensar a longo prazo, se a garantia se resume a um ano de 

execução do projeto. Essa dor é perceptível na fala do entrevistado Professor:  

 

Além do desafio de construir uma estratégia a longo prazo, nas entrevistas realizadas, foi 

comum o relato de dificuldade em se trabalhar com projetos afetos às leis de incentivo por 

vários motivos: mudança de governo; alterações recorrentes nas leis de incentivo e nas 

políticas públicas; redução de orçamento do estado e da união; mudança de estratégia das 
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empresas incentivadoras; dentre outros. Todas essas dificuldades trazem a profissão no 

campo da cultura para um campo de forças (Bourdieu, 1996), marcado por lutas pela 

sobrevivência, estima, reconhecimento, manutenção e participação. 

 

Cena 2 – Remunerado, pero no mucho 
 

O Cineasta afirma que o primeiro salário formal, como profissional na cultura, lhe permitiu 

se considerar um trabalhador do campo da cultura: “Eu acho que quando é, eu comecei a 

ganhar dinheiro assim (...) acho que foi a primeira vez, de fato, que eu senti, que eu produzi 

algo, que aquilo, enfim, que eu poderia viver daquilo”. O entrevistado escolheu trabalhar com 

produções de arte, em detrimento de produções mais industriais e comerciais que são as áreas 

mais bem remuneradas no audiovisual. O Cineasta vive hoje o resultado dessa escolha e, 

embora o trabalho lhe garanta fazer o que gosta e ter mais qualidade de vida, nem sempre é 

fácil: “(...) então a grana é bem mais curta, bem mais apertado viver. Mas eu prefiro viver 

assim e viver bem, né, tendo uma vida razoável, mas tendo essa qualidade”.  

 

O Cineasta afirma que, no início da sua carreira, sofreu muito preconceito da família pela 

sua escolha profissional e que isso apenas mudou quando seu trabalho passou a ser 

reconhecido pelo público: “Mas quando eu passo a ter esse reconhecimento muda tudo, 

porque eu passo da categoria de vagabundo pra alguém que as pessoas tão olhando e quando 

isso acontece eu já tinha 32 anos de idade.” As dificuldades no início da carreira levaram o 

entrevistado a um processo depressivo forte por ter que trabalhar em outros empregos para se 

manter. 

 

A entrevistada que vamos denominar de Advogada é gestora e advoga no campo da cultura. 

Afirma que está satisfeita com seus rendimentos e condições de trabalho na área: “Hoje, eu 

sou arrimo de família, né. E a minha sustentação vem da cultura. Então assim, eu me 

considero superbem sucedida (...)”. A entrevistada atua em uma das áreas mais bem 

remuneradas e mais demandadas do campo da cultura, que é o direito cultural. Atualmente, é 

praticamente inviável ter um projeto incentivado por meio das leis, sem contar com o suporte 

de um advogado, seja na concepção, ou na prestação de contas. 

 

É o que relata o Professor sobre as muitas dificuldades no campo da cultura, como exercício 

da profissão, em especial pelo trabalho por projetos aprovados nas leis de incentivo, que na 

visão dele dificulta ainda mais. Sanson (2009) denunciou que o estado exerce um biopoder na 

condução das leis de incentivo, pois, ao mesmo tempo em que ele administra, cria manuais, 

leis, formulários e instruções normativas, que são instrumentos para orientar o campo da 

cultura, ele também investe nos projetos que acha mais pertinentes, e, por fim, fiscaliza a 

execução dessas ações. 

 

No passado, o Professor optou por deixar um trabalho estável no campo da cultura, como 

gestor de incentivos de uma multinacional, para exercer uma atividade mais próxima do 

campo e do público. O Professor denunciou também que as fases mais importantes no 

processo, que são a elaboração e o planejamento, não são remuneradas no campo da cultura, 

como ocorre em outras áreas, como a educação, por exemplo.  

 

Outra sensibilidade no campo da cultura, sinalizada pelo Professor, é a política cultural: “Os 

governos podem cortar, cessar esses investimentos de uma hora pra outra, sem prévio aviso. 
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Então de forma que a gente trabalha numa insegurança muito grande, né.” Essa falta de 

clareza e segurança compromete o planejamento financeiro e de vida. Para reduzir custos e 

conseguir se manter apenas com os recursos provenientes do trabalho no campo da cultura, o 

Professor trocou a vida em Belo Horizonte pelo interior, mas isso apresentou perdas do 

ponto de vista do contato social e trabalho. 

 

A Facilitadora, que também trabalha com formação, gestão e produção cultural para 

públicos mais vulneráveis no campo da cultura, afirma que a sua “motivação é dez”, a 

qualidade de vida é boa “(...) porque ela me permite ter flexibilidade, conhecer muita gente, 

então é ótima” e a remuneração é adequada. Afirma que “(...) as condições de trabalho, não 

vou falar precária, porque também é exagero.” Mas, de vez em quando, há necessidade de 

realizar trabalhos em lugares de extrema pobreza, desigualdade e risco social, ou até mesmo 

interior do estado, onde não há hotel, internet ou espaço físico adequado para as ações.  

 

Cena 3 – Mas você trabalha com o quê? 
 

Os entrevistados Aluno e Atriz estão na mesma fase da carreira e enfrentam dificuldades 

parecidas, mas em áreas distintas no campo da cultura. Ambos são estudantes e enfrentam 

desafios como iniciantes para se inserirem no mercado, além de conviver com a pressão 

familiar para buscarem um emprego formal em outras áreas de trabalho. 

 

A Atriz relata que há uma dificuldade da família em entender a sua escolha profissional 

como artista, quando se há outras com mais possibilidades de retorno imediato, especialmente 

no campo financeiro: “É que eles me apoiavam seguindo a arte como hobby, mas não como 

profissão.” Afirma a entrevistada que relata que muitas vezes ouviu da família o 

questionamento sobre a sua escolha profissional. Motta e Schmitt (2017) apontam que 

familiares de alunos de um projeto social passam por situação parecida, isso porque gera “(...) 

nas famílias não só receio de ser apenas uma diversão, mas também a ideia de não levar a 

nenhum emprego.” (Motta e Schmitt, 2017, p. 454). O apoio da família é essencial, como 

citam os autores, mas não foi comum no caso dos entrevistados.  

 

O Mestre diz que a sua vida pessoal e a profissional se confundem a todo o momento, ele 

afirma que quando trabalhava com engenharia isso não ocorria: “Por exemplo, na época da 

engenharia menos, influenciava menos, porque eu tinha horário. Ia lá, batia cartão e ia 

embora pra casa, curtia ali meu descanso, férias remuneradas, tudo ali bonitinho, CLT. Hoje 

em dia não. Hoje em dia influencia diretamente.” O entrevistado alega que é muito comum 

trabalhar muitas horas por dia e ter uma carga de trabalho exaustiva para conseguir se manter.  

O Mestre diz que transita entre ações sociais, culturais e iniciativas de empreendedorismo 

para se manter. Além disso, grande parte da sua renda é oriunda de uma publicação, de sua 

dissertação de mestrado e de palestras que realiza em todo o território nacional. O 

entrevistado aponta o risco de viver refém do estado, por meio das leis de incentivo. Para ele, 

enquanto a área social, fica à mercê só do assistencialismo, o campo da cultura se prende às 

leis de benefício fiscal brasileiras e “quando não tem nenhum nem outro é natural que elas 

fechem as portas.” Outra argumentação do Mestre é que, muitas vezes, o seu trabalho é 

confundido com lazer, no sentido ruim da palavra.  

 

Sobre o reconhecimento da sua atividade profissional, o Cineasta afirma que sempre surgia 

um certo constrangimento quando as pessoas lhe perguntavam a sua profissão: “(...) até 
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pouco tempo atrás eu respondia: mas você vive de quê? Eu tinha que para assim, cara, eu 

vivo de cinema. Eu vivo disso, não só vivo, eu vivo, como, viajo, compro roupa, gasto, bebo, 

com isso. É isso que me sustém.” O sustento pelo seu trabalho na arte lhe deu maior crédito e 

dignidade e gerou respeito junto aos seus familiares: “(...) é, as pessoas me respeitam na 

minha família. Porque sabe que eu sobrevivo. É, é muito doido. Porque eu consigo viajar, eu 

consigo comer bem, eu consigo vestir as minhas roupas, e isso gera respeito.” Mas chegar 

nesse patamar de reconhecimento não foi fácil para o Cineasta, demandou tempo e só 

aconteceu, recentemente, após o reconhecimento público de seus filmes. 

 

4.3 Retorno às origens: o espiral 
 

Estar na periferia é afeto, mas ao mesmo tempo é um ato político e de resistência, defende o 

Cineasta, que mora na mesma casa onde nasceu, na periferia de Contagem. Para ele, o 

retorno ao lugar onde você nasceu nunca é da mesma maneira, e ele nunca vai “superar” a 

periferia, porque nunca vai sair dela.  

 

O entrevistado já morou em diversos países do mundo e desenvolveu um importante capital 

social devido ao seu trabalho no campo do audiovisual, mas sempre retorna à periferia. Nas 

palavras dele: “como se fosse um espiral”. Afirma: “(...) eu fico numa espiral mesmo. Saio, 

volto. Só que eu nunca volto igual, é um espiral por isso, né, (...)”. A inspiração do trabalho 

do entrevistado vem da periferia e a sua relação com a periferia é “umbilical”. A periferia, 

que é inspiração para o trabalho do entrevistado, “É o lugar de onde eu venho de fato que me 

molda muito.” O Cineasta relata que hoje diz se sentir, de fato, ouvido, o entrevistado relata 

que, antes, as pessoas tinham vergonha de falar de onde vieram, mas muitas transformações 

vêm acontecendo.  

 

Tommasi (2013) chama a atenção para o crescimento do orgulho de ser da periferia, como 

uma experiência única. “Nesse sentido, ser ou não da periferia é um dado fundamental que 

legitima a fala” (Tommasi, 2013, p. 26). Esse fato também é observado na fala da Produtora 

que relata, categoricamente: “eu acho delicioso ser da periferia”. A entrevistada afirma que, 

embora hoje não more mais na casa de origem, ainda mantem contato ativo com a 

comunidade, frequenta e sua família ainda reside no lugar onde cresceu.  

 

Forenza (2017) afirma que pessoas envolvidas artisticamente em projetos tem níveis mais 

elevados de preocupação com a democracia, cooperação e maior participação cívica. Isso foi 

observado nas falas de todos os entrevistados. Há um intenso envolvimento e preocupação 

com o acesso e o direito não só das suas próprias comunidades, mas também demais áreas 

periféricas. A vivência pessoal em situação de redução da cidadania (Marino, 2014) é mote 

para o esforço de execução de um trabalho que resulta na inclusão de outras pessoas em 

situação de vulnerabilidade. 

 

A Facilitadora, que trabalha com diversos grupos em vulnerabilidade, oferecendo conteúdos 

de formação em gestão, produção e empreendedorismo na cultura, afirma que hoje não é mais 

da periferia e, para ela, a periferia, mais do que um espaço físico, é um território simbólico. 

“Então hoje eu sou, hoje eu sou de uma classe é, privilegiada, e a periferia é todo esse lugar 

do não acesso, do não, não representativo, do valor que não corresponde.” Para a 

Facilitadora, nas artes existem áreas que também estão localizadas em um patamar 

periférico em relação às demais. Já a Professora, que trabalha com projeto social em 
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periferias do interior e, também, em escolas particulares de grandes centros, afirma que seu 

desafio é o de não tratar os alunos de seus projetos de forma a reforçar o estigma da condição 

de vítima, ou inferioridade. A Professora alega que o fato de ter uma vivência em projeto 

social e ser oriunda da periferia, lhe confere credibilidade junto aos alunos: “Porque eu levo 

para eles coisas que eu vivi, né. Eu falo para eles de uma realidade que eu conheço. Então, se 

eu não conhecesse essa realidade talvez eu não teria os elementos que eu tenho hoje para 

levar para eles.” 

 

Em termos de potencial, o Professor acredita que a periferia tem condições de trazer 

propostas diferentes em relação à sustentabilidade no campo da cultura. Para ele, a inovação, 

a resistência e novas formas de fazer cultural vêm dos territórios sobreviventes. O olhar sobre 

a periferia e como a periferia nos olha de volta faz parte do processo de ressignificar essa 

relação. Olhar para o local de origem é um desafio comum de todos os entrevistados, mas me 

fez pensar, porque, diferente dos meus entrevistados, a minha relação com a periferia, onde 

nasci e cresci, hoje não existe mais. Mas ela se transformou no trabalho que realizo hoje e na 

dedicação a este trabalho de pesquisa. 

 

4.4 Eu sou fruto da política pública: fazer cultura é fazer política 
 

“(...) eu sou fruto da política pública, eu só existo porque existe uma política pública (...)”. É 

como se refere o Cineasta, ao ser perguntado sobre a relação entre o campo da cultura e a 

política. O entrevistado enfatiza que as suas premiações decorreram do investimento público 

nos últimos anos no campo audiovisual e completa que “(...) cultura é política de Estado.” 

 

O entrevistado recorre a modelos internacionais para explicar seu raciocínio. Ele relembra a 

forma como o governo americano difundiu, e ainda difunde, a sua cultura por meio do 

fomento ao audiovisual como estratégia de propagação do "american way of life". Outro 

exemplo apontado em sua fala é sobre o modelo dinamarquês, país onde morou, que 

preconiza a participação do estado nas produções culturais. O entrevistado afirma que, na 

Dinamarca, os filmes são produzidos 100% com dinheiro estatal: “(...) vamos pegar o filme 

dinamarquês, porque que lá, num país rico como aquele, o governo, porque entendem que 

educação e cultura é um dever do Estado.” 

 

Para o Cineasta, os “países investem na cultura por questões sociais sérias e políticas.”. E, 

também, pela participação importante da cultura na economia dos países: “(...) o cinema hoje 

é absurdamente lucrativo.” E, para o entrevistado, “(...) não tem como dissociar política de 

cultura”, assim como não se pode negar a participação da cultura no desenvolvimento 

econômico.  

 

Para o Rapper, a arte é resistência: “A cultura, se eu fosse falar de cultura, só pelo fato de eu 

existir, homem preto, fazendo cultura, vindo da periferia, já é um ato de resistência muito 

grande, né.” Tommasi (2013) afirma que a periferia rompe com os modelos tradicionais de 

política e de expressão, por meio da palavra e do ato, na colocação de suas demandas e 

denúncias sociais.  

 

Na opinião do Rapper, há muito direcionamento sobre o que se deve ou não consumir, e 

sobre a hierarquia na cultura. Para ele, a arte na periferia é o oposto a esse modelo 

socialmente imposto. O Palhaço, que já teve uma experiência política em âmbito municipal, 
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chegando a ser presidente da Câmara de Vereadores em uma cidade do interior, corrobora o 

sentimento de que o campo da cultura é um tema pouco valorizado no campo político: “É, até 

pelo fato de ser do interior, é, eu vejo muito a desvalorização dos políticos. Os políticos, a 

maioria não tem essa cultura, não tem essa visão dessa transformação da cultura.” 

 

Na visão do Professor, o ex ministro Gil foi um visionário na democratização do acesso e na 

democracia da cultura ao criar a proposta dos pontos de cultura: “(...) esses pontos de cultura 

são uma descentralização do poder e dos recursos, pra mim isso não tem tanto acontecido.” 

Mas o Professor chama atenção para o fato de que, estar no campo da cultura, é entender que 

você nunca vai estar na estratégia dos planos de governo, que você sempre vai estar à 

margem no campo político.  

 

Já o entrevistado Mestre, aponta para o aproveitamento do campo político, para as ações 

culturais, como forma de garantir votos: “(...) querem apropriar daquilo que a gente faz, saber 

de que maneira ela pode tirar proveito (...). E têm outras pessoas também que só aparecem no 

período eleitoral, sabe?” Para ele, a ação do povo é determinante, muito mais do que a ação 

política: “Porque as pessoas acham que se não tiver vontade política as coisas não acontecem, 

mas não, com a vontade das pessoas, elas que vão garantir as transformações, sabe?”. 

Para Tommasi (2013), o fazer político da cultura nas periferias é movimento de resistência, 

mas também de ação e movimento. É tomar as rédeas ao invés de aguardar que a ação 

política venha suprir as ausências de equipamentos e serviços culturais. 

 

4.5 “Eu sou resultado de um projeto social”: notas sobre as narrativas 

 

“Eu sou resultado de um projeto social” foi a fala de um dos entrevistados, mas que se fez 

presente na narrativa dos demais. Para quem já nasce com o desafio de, cotidianamente, 

colocar comida na mesa, a restrição de recursos, a exclusão social e a pobreza são, 

inegavelmente, fatores que interferem na apreensão do capital cultural, isso ocorre porque a 

preocupação central é com a sobrevivência e o trabalho. Além disso, a escolha da profissão 

de artista é um estigma, que recai como algo negativo no ambiente familiar. A cultura pode 

até ser aceita como hobby, mas não como profissão. Isso se dá pelo receio de que, como 

profissão, não venha a garantir satisfatoriamente o sustento familiar.  

 

A transição de consumidor a profissional na cultura para, por fim, viver da arte é um trabalho 

diário, que compreende lutas constantes por quem se origina de territórios periféricos e atua 

no campo da cultura no Brasil. O gestor ou artista cultural sempre estará em busca da sedução 

do seu público para se manter financeiramente e na mídia. Ele nunca se encerra, ele sempre 

está em processo de construção de seu caminho e carreira.  

 

Um recorte importante observado nesse trabalho diz respeito à transformação dos indivíduos 

entrevistados, que creditam ao trabalho no campo da cultura o alcance da dignidade. Os 

entrevistados se descrevem como pessoas oriundas de um lugar de descrédito, pouco 

considerado e muito julgado. O reconhecimento notório e público do trabalho na cultura é um 

espelhamento para todos eles. Essa mudança é caracterizada como uma superação da 

invisibilidade. A mobilidade social, permeada pelo aumento na rede de contatos, traz 

resultados evidentes na melhoria da autoestima, da autoaceitação, do senso de pertencimento 

e do orgulho de atuar em algo que faça sentido para essas pessoas.  
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Uma queixa recorrente dos entrevistados é a remuneração que muitas vezes é aquém do 

trabalho a ser entregue. O exercício da profissão da cultura demanda a mobilização de 

inúmeros recursos e competências, tais como: comunicação, atuação em rede, flexibilidade, 

capacidade de realizar multitarefas (gestor, ator e prestar contas), para atender as lacunas que 

demanda esse mercado. E, em momentos de crise, grande parte dos profissionais da cultura se 

veem obrigados a recorrer a outras áreas e profissões, como é o caso da Produtora 

entrevistada neste trabalho, que estava prestando serviços também como Uber no momento 

da entrevista, para manter seus rendimentos. Não poderíamos deixar de registrar, ainda, as 

perspectivas propostas pelo campo da cultura para os sujeitos que emergem das periferias. O 

trabalho na cultura é desafiador para todos, sem exceção, mas, talvez, o maior desses desafios 

seja a dificuldade de planejamento financeiro a longo prazo. 

 

A motivação para o trabalho na cultura é alta na avaliação de todos os entrevistados, mas as 

condições de execução do trabalho são bem precárias. Na maioria dos casos, é preciso “se 

virar como dá”. Ademais, o fato de haver políticas instáveis e trabalho por projetos, torna o 

planejamento de vida bastante ineficaz, a ponto de interferir no planejamento familiar. 

Os grandes centros são os detentores dos principais equipamentos e da maioria dos recursos 

distribuídos. Não há uma equidade ou, ao menos, uma repartição de forma democrática, a 

ponto de gerar um vazio no atendimento de uma parte importante da nossa população, que 

vive em vilas, favelas, comunidades, aglomerados e nas zonas rurais, mais distantes dos eixos 

centrais. 

 

Além deste recorte territorial, a cultura como como eixo de investimento econômico também 

se localiza como agenda marginal nas políticas públicas. Ou seja, a cultura é uma agenda à 

margem, com pouco eco entre os representantes que ocupam o congresso e o senado. 

Tratamos desse cenário em diversos pontos neste trabalho e, embora já existam pesquisas que 

destacam a relevância da cultura como fator de desenvolvimento econômico, os relatos dos 

entrevistados denotam que essa centralidade da cultura como lócus de desenvolvimento e 

geração de valor público para outras dimensões da vida social está longe de ser reconhecida 

pelos formuladores de políticas públicas no contexto brasileiro.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Como as pessoas que vêm da periferia se inserem no mercado de trabalho no setor cultural? 

foi o que motivou a escrita deste artigo. O desafio perseguido por este trabalho foi o de 

registrar, mas sem esgotar o tema, pois ele é tão rico e diverso quanto as periferias e suas 

culturas, e seria uma pretensão muito grande se propor a dar conta de encerrar o fenômeno 

por meio de um único trabalho.  

 

A trajetória no campo da cultura para os entrevistados tem sido um constante desafio, o 

reconhecimento artístico e do trabalho está sempre em construção. O bom resultado de um 

projeto ou do trabalho de hoje não garante perenidade, se tanto, garante apenas a realização 

da atividade até o próximo ano. Para quem persiste em atuar no campo da cultura diversas 

estratégias precisam ser empreendidas e não é comum o artista se tornar multidisciplinar, 

atuando como: gestor, produtor, captador e desenvolver conhecimentos que permitam que ele 

se mantenha e execute seus projetos.  
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As primeiras dificuldades se iniciam a partir do acesso e estão em: identificar e ir atrás do 

desejo, superar as crenças limitantes e, muitas vezes, até a resistência familiar, como aqui 

destacado por entrevistados. No campo da cultura existem profissionais que se encontram em 

condição excluída no acesso aos recursos e na mobilização dos capitais. Essa divisão no 

campo da cultura suscita conflitos que resultam na desestabilização e na desmobilização por 

uma luta que é sim comum a todos. O gasto de energia na disputa entre os profissionais pela 

mobilização de recursos tira a atenção para uma luta maior que é a sustentabilidade desse 

campo. 

 

Na sequência, surgem as principais lutas empreendidas no campo da cultura para se manter, 

que podem ser resumidas em: operar por meio das leis de incentivo ou construir um mercado 

para sua arte; manter-se economicamente e erguer redes e relações sociais, em um campo 

onde impera uma forte competição por recursos escassos. No grupo dessas lutas, podemos 

incluir, também, os cenários de crises políticas e econômicas dos últimos anos, que têm 

colocado em xeque as perspectivas, tornando-as cada vez menos otimistas para esses 

profissionais.  

 

Como temas de outras agendas de pesquisas, podemos sugerir para um estudo futuro uma 

pesquisa sobre a experiência de indivíduos que emergiram de outros territórios periféricos e 

suas experiências em outros contextos sociais e políticos. O recorte deste trabalho, que 

atendeu a uma variável local, das periferias de Minas Gerais, mais centralizado na capital de 

Belo Horizonte, também pode ser replicado para outras cidades com densidade demográfica 

mais intensa.  

 

Outra possibilidade de agenda de pesquisa é pensar a inserção no campo da cultura pelo 

recorte do gênero e da raça, ou até mesmo da área artística, que pode apresentar diferenças 

importantes nessa trajetória. Dentro do espectro do gênero, uma agenda importante e urgente 

seria entender a situação da mulher negra, oriunda da periferia no campo da cultura. Como 

elas se inserem? Suas trajetórias são diferentes de homens em uma mesma condição social? 

Como citamos nesse trabalho o campo da cultura é largamente ocupado por mulheres, e há 

uma diferença substancial nos rendimentos e no valor do trabalho atribuído as mulheres nesse 

campo. Logo, faz todo o sentido entender essa posição. Essas especificidades não foram 

objeto de pesquisa dentro do recorte da reflexão aqui apresentada. 

 

As perspectivas no campo da cultura para os sujeitos oriundos das periferias nos próximos 

anos, a partir de Políticas Públicas mais efetivas, também são relevantes para novas agendas 

de pesquisa. O fato de esse trabalho ter ocorrido entre 2016 e 2020, tendo como contexto um 

cenário de instabilidade política, de desconstrução de programas sociais e de retrocessos de 

conquistas do campo da cultura, coroado com o impacto da pandemia do covid-19, dificulta 

fazer uma análise sobre o real impacto de propostas públicas mais efetivas no campo da 

cultura.  

 

O objetivo por meio desse trabalho foi analisar como inserção de sujeitos oriundos de 

periferias no mercado de trabalho no setor cultural. Chegamos ao final deste percurso, 

concluindo que não há apenas um caminho, há caminhos possíveis, facilitados ou não pelos 

contextos e, também, pelas políticas públicas. Os resultados do acesso à cultura são inúmeros 

e vão, desde a ampliação do gosto, formação de novos hábitos, passando pelo aumento da 
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rede de contatos e, por fim, pela mobilização de novos recursos e competências, podendo 

atingir, dessa forma, uma mobilidade no campo social. 

 

O acesso a um projeto ou a uma ação social teve como consequências, para pessoas 

entrevistadas para este trabalho, transformações imensas. Acessar e acender no campo da 

cultura é resistência e potência. A experiência de sobreviver às faltas, à violência, ao 

desamparo político e ao descrédito é um atestado de capacidade de superação e uma 

experiência intensa de encontro consigo e, também, com o outro.  
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