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Todos os dias fico a imaginar o que os gestores do Ministério da Cultura pensam a 

respeito de artistas, intelectuais e comunicadores. O que falam sobre nós durante os aperitivos 

que antecedem seus indigestivos jantares ministeriais. Forço-me a pensar que com alguma 

criatividade nos concebem frases elogiosas. Será? A impressão mesmo é que acham que somos 

um punhado de estranhos que passam horas a fio enfiando sorvetes na testa. Volto à realidade. 

Devaneios à parte, duas questões surgem: primeiro a histórica distancia entre gestores públicos 

(da cultura) e artistas, segundo, o que nós, artistas, temos feito para diminuir essa distancia, se é 

que temos feito alguma coisa. Limpo a testa cheia de sorvete e coloco um disco na vitrola. O disco 

chia. Frente ao computador, como me é dado o direito de expressar-me escrevendo, escrevo.  

O que se segue é um breve registro do debate “Como nos mobilizamos?” (parte do ciclo 

“A Dança Carioca”), que reuniu no Centro Coreográfico, dia 19/04, a gerente de dança da 

Secretaria Municipal de Cultura: Diana De Rose, a diretora artística do projeto _ENTRE: Dani 

Amorim e a coreógrafa, diretora e representante da dança no Conselho Nacional de Políticas 

Culturais (CNPC): Rosa Coimbra. A mediação foi feita pela artista Flavia Meireles, que também é 

curadora do ciclo. Este foi o último de seis encontros do ciclo que juntou convidados em mesas-

debate para tratarem de aspectos da cadeia produtiva da dança na cidade do Rio de Janeiro. 

Antes, foram tratados assuntos de produção, circulação, formalização, formação e divulgação.  

Para minha surpresa, o tema tangencial do debate foi o da relação gestor público/artista. 

Em quase duas horas de bate-papo as palavras mais escutadas foram, além de mobilização: 

política, sistema, conselho, editais, colaboração, táticas e estratégias. A conversa me lembrou 

alguma coisa das antigas aulas de Filosofia Política Contemporânea nas quais estudávamos o 

conceito de Intelectual Orgânico, do Antonio Gramsci. Explico-me rapidamente.  

Recordei que a originalidade de Gramsci é caracterizar o intelectual sempre ligado a um 

grupo social. E vinculado também a um determinado modo de produção. Parece simples, mas na 

prática a coisa se complica. A ideia é que os processos econômicos (leia-se cadeias de produção) 

necessitam de seus intelectuais, digamos, “específicos” ou “orgânicos”. “Todo grupo social, ao 

nascer do terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, cria 

também, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que conferem homogeneidade e 

consciência da própria função não apenas no campo econômico, como também no social e 

político: o empresário capitalista gera junto consigo o técnico da indústria, o cientista da 

economia política, o organizador de uma nova cultura, de um novo direito, etc”1.  

A ideia é importante porque nos faz lembrar que pouco ou nenhuma utilidade têm os 

intelectuais que vivem em uma espécie de casta separada dos outros grupos da sociedade. De 

                                                           
1 GRAMSCI, A. Quaderni del carcere. Turim: Einaudi, 1975, p. 1513. 



nada adianta um grande grupo autônomo e independente de intelectuais; a diferença deles para 

um monte de outra coisa é que não juntam moscas. Ah, sim, sim: o que isso tem a ver com a mesa 

de debates, assunto principal deste texto? Basta trocar a palavra “intelectual” por “artista”. 

Pronto, uma coisa passa a ter a ver com a outra. Será que como eu, o velho e bom Gramsci ficava 

a imaginar o quê os gestores públicos pensam sobre artistas e intelectuais?  Não se sabe. Certo, 

de qualquer forma, é que ele tratou de nos motivar (artistas e intelectuais) a não passar horas a 

fio enfiando sorvetes na testa.  

O problema, leitor, é que às vezes, lembrando uma máxima de Oscar Wilde, “artistas, 

assim como os deuses gregos, só se comunicam entre si”, como se vivessem em uma casta. Talvez 

seja esse um dos motivos para que gestores públicos, e outros agentes da sociedade, tomem a 

devida distancia de nós – ou nós deles, o que é mais provável. Só nos restando então sorvete e a 

própria testa.  

Diana, Dani e Rosa, mediadas por Flavia, conduziram um debate que colocou em cheque a 

posição e a função do artista de dança. Devido às experiências de Diana e de Rose em instâncias 

estatais, mobilizar, em sentido lato, é principalmente criar condições de proximidade do próprio 

artista com o gestor público. Como disse Diana, é preciso colocar a pastinha debaixo do braço e 

bater à porta do gestor, levando ideias, demandas, prioridades. Ou como advertiu Rosa, o artista 

precisa usufruir do direito de participação da sociedade nos rumos das políticas públicas setoriais, 

através da presença nos conselhos municipais, estaduais e federais. A participação da sociedade 

(leia-se nesse caso artistas e intelectuais fora de suas típicas castas, portanto, como povo, 

sociedade) em conselhos setoriais e de políticas culturais demanda um processo – ele mesmo – 

de mobilização. Vale citar a fala de Dani Amorim. “Mobilização demanda tempo, organização: 

demanda você encontrar todo mundo lá naquele horário; precisamos nos encontrar, conversar”. 

Mas afinal, como mobilizar os artistas da dança?  

Mobilização. Diana De Rose: “a gente fica esperando um pouco as informações chegaram 

até nós, mas a gente tem que correr atrás. Correr atrás. Senão as coisas passam”. Passam como a 

figura mítica grega Káiros (filho de Chronos, o deus do tempo), redesenhada por Michel de 

Certeau (lembrado por Flavia no debate) como uma espécie de punk apressado: com a cabeça 

cabeluda na frente e careca atrás. Se ele passar e você não o pegar, perderá uma boa 

oportunidade. Káiros é a figura do tempo oportuno. Informação, Káiros, oportunidade. Procurar, 

agarrar, aproveitar. E segundo Diana, não adianta ignorar o Kairos Burocraticum. “Não adianta, a 

princípio, ir contra o sistema, porque é um sistema muito burocrático, muito travado. 

Necessitamos de táticas em curto prazo. Editais, apoio público direto. Ir construir coisas, mas sem 

ir contra o sistema.”   

Mobilização. Dani Amorim: “achar a brecha. Na prática, quando você se desespera, você 

consegue pensar muitas coisas que ainda ninguém pensou. O ideal é cheio de buraco... Quando 

você começa a viver nele e vê que ele não é tão aplicável na realidade como imaginava que seria, 



você então começa a enxergar os buracos, as brechas. Pensa: ‘Aqui está faltando algo...’ Começa a 

questionar... E você então começa a trabalhar o ideal a partir do concreto”. Dani fez pensar em 

uma perspectiva muito pragmática com o exemplo do projeto _ENTRE: uma ocupação coletiva 

que reuniu uma fatia do mercado de artes cênicas que se não “ocupasse” não teria pauta: teatro 

e dança contemporânea. A ideia de ocupar foi uma brecha, uma estratégia de mobilização e que 

aproximou artistas e setor público. Hoje _ENTRE ocupa o Teatro Sérgio Porto, a experiência faz 

Dani pestanejar: “mobilizar passa por conseguir fazer mais de uma coisa de várias áreas ao 

mesmo tempo com uma gestão criativa (é preciso achar conexões possíveis) – eu faço gestão e 

também continuo questionando os meios de produção de teatro”. 

Mobilização. Rosa Coimbra: “nós não nos mobilizamos se não tivermos informação. E o 

artista não tem todas as informações. A gente precisa sair das salas de aulas, precisamos criar os 

debates” para priorizarmos as demandas de nossa área. E não adianta enviar quarenta e nove 

prioridades para o gestor, porque é isso que ele quer, pois ele seleciona a demanda mais pontual, 

aquela que não vai alterar a cadeia produtiva. Devem-se priorizar no máximo quatro ou cinco 

demandas. “Façam este documento e provoquem atos políticos com a imprensa. Chamem um por 

um os candidatos [das eleições municipais que virão em breve] e registrem o que os eles propõem 

para suas demandas, mas com possibilidades reais. Temos que solicitar, mas olhar para o outro 

lado também: temos que solicitar coisas realizáveis e que alterem para melhor a cadeia produtiva 

da dança local”. 

Voltando a Gramsci, os Intelectuais Orgânicos fazem parte de um organismo em 

expansão. Ligam os grupos dos quais pertencem a um projeto amplo da sociedade. Conectam-se 

às organizações políticas e culturais, assim, garantem homogeneidade com as políticas públicas. 

São orgânicos porque além de especialistas em suas áreas de atuação, que os vincula a um modo 

de produção específico, devem exercer funções organizativas a fim de garantir hegemonia da 

classe que representam2. 

Rosa demorou-se narrando os procedimentos para candidatura e votação dos novos 

membros dos Conselhos Setoriais vinculados ao Conselho Nacional de Política Cultura (CNPC). 

Segundo ela, a participação nos conselhos é uma importante ação mobilizadora. Alertou que os 

novos conselheiros terão que ser eleitos ainda no primeiro semestre deste ano. Para se 

candidatar a delegado, será necessário que o interessado faça a defesa de sua candidatura por 

meio de propostas sobre o papel do colegiado setorial e do CNPC. O objetivo é que sejam 

escolhidos delegados que tenham clareza sobre o papel do conselheiro e do próprio Conselho. O 

cadastramento dos eleitores será feito por preenchimento de ficha de inscrição na internet, o que 

permitirá ao Ministério da Cultura formar um cadastro de pessoas atuantes em cada segmento. 

Para acompanhar o processo: veja aqui.  

Mãos à obra.  
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http://www.cultura.gov.br/cnpc/colegiados-setoriais/danca/

