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Resumo: A partir da apresentação de algumas discussões que circundam as pesquisas 
sobre a formação de profissionais da organização da cultura este artigo pretende analisar 
alguns dados obtidos através da investigação sobre a formação no curso de Produção em 
Comunicação e Cultura da UFBA, realizada em 2009, por meio de informações dos 
egressos com o propósito de se pensar a questão da formação em cultura no país. 
 
Palavras-chave: formação; organização da cultura; alunos egressos; graduação em 
Produção em Comunicação e Cultura. 
 

Apresentação 

As investigações sobre a formação e organização da área da cultura, no Brasil e 

na Bahia, têm interessado pesquisadores desde o início desse século, mas 

principalmente – e começa a se intensificar – no período atual. A criação do primeiro 

curso de Produção em Comunicação e Cultura do Brasil, apresentado como uma 

habilitação na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia – 

concomitante ao curso de bacharelado em Produção Cultural da Universidade Federal 

Fluminense –, data do ano de 1996 e pode ser considerada uma conseqüência das 

transformações pela qual a área da cultura passava nos anos 1990. 

Surgido nesse contexto histórico, o curso, apesar de ainda ser muito recente – 

pois completou no ano de 2008 treze anos de existência – já demonstra alguns sinais de 

influência e contribuição para o mercado cultural baiano. Podemos perceber, por 

exemplo, que os órgãos públicos, estaduais e municipais, ligados à área da cultura já 

começam a absorver e, dessa forma, reconhecer os profissionais egressos desse 

curso/habilitação de nível superior como trabalhadores especializados do campo 

cultural. A formação, em diversos graus, de profissionais ligados a área de cultura 

começam a surgir e a fomentar a discussão sobre a estruturação dessa recente área. 

A questão da formação é precedida, contudo, por questões anteriores pertinentes 

ao campo cultural. A própria discussão da conformação da cultura como um campo – 

através das contribuições de Pierre Bourdieu – e a compreensão sobre o funcionamento 
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de um sistema cultural (Rubim, 2007a), por exemplo, são essenciais para se entender o 

surgimento e complexificação do campo cultural. 

 

1. A conformação do profissional da cultura 

 No Brasil, a existência do “profissional da cultura” é reconhecida através da 

promulgação da Lei Sarney, em dois de Julho de 1986 – a primeira lei para financiar a 

cultura através de incentivos fiscais –, e posteriormente com a criação da Lei Rouanet 

em 1991, durante o Governo Collor – na gestão do Ministro que deu o nome a lei, 

Sérgio Paulo Rouanet. No decreto 1.494 de 17 de maio de 1995 a Lei Rouanet 

reconheceu legalmente a existência do trabalho de intermediação de projetos culturais, 

inclusive com a possibilidade de ganho financeiro. 

Apesar do aspecto importante de reconhecimento do profissional da cultura, as 

duas leis que tratavam de instituir programas de incentivos para a cultura através de 

renúncia fiscal, foram responsáveis por tornar (ou substituir) as políticas culturais do 

país pela lógica do financiamento privado. Como lembra Albino Rubim, “a lógica das 

leis de incentivo torna-se componente vital do financiamento à cultura no Brasil.” 

(2008). Essa lógica perdurará e será incentivada nos governos citados como também nos 

governos seguintes, de Itamar Franco2 e nos dois mandatos de Fernando Henrique 

Cardoso e do Ministro Francisco Weffort. Duas reformas ocorreram: uma durante o 

Governo FHC/Weffort e outra durante o Governo Lula/Gil. Atualmente (2009-2010) a 

Lei Rouanet e todo o sistema de financiamento e fomento à cultura do país passam por 

uma grande discussão de abrangência nacional, promovida na gestão do Ministro Juca 

Ferreira no segundo mandato do Governo Lula. 

As conseqüências da adoção da lógica de incentivo como a única forma de 

incentivo à cultura no país confluem também para o surgimento (ou fortalecimento) de 

uma prática de iniciativa privada: o marketing cultural. São através dessas relações entre 

os artistas e as instituições privadas que surge a demanda por profissionais que 

intermedeiem as negociações, tanto do lado do artista que está em busca de recursos 

para seus projetos quanto para os empresários que estão interessados em patrocinar 

projetos culturais com o objetivo de agregar valor institucional a suas marcas, imagens 

etc.  

                                                           
2 Durante os Governos de Sarney, Collor e Itamar (1985-1994) foram dez o número de 
dirigentes responsáveis pelo Ministério (Sarney e Itamar) e Secretaria Nacional de Cultura 
(Collor) – praticamente um por ano –, um dos fatores de instabilidade apresentados por Rubim 
(2007b). 



2. Função, atuação e formação do produtor cultural 

A questão da formação de profissionais que atendam a demanda da organização 

da cultura começa a se condensar – como pudemos ver com a legitimação pelo estado 

do papel do intermediador cultural e também a crescente necessidade de profissionais 

para lidar com o marketing cultural – nos anos 1990. Possivelmente, como fatores 

diretos dessas discussões dão-se início, em 1996, a dois cursos de graduação em 

produção cultural no Brasil, um na Bahia e outro no Rio de Janeiro (Rubim, L. 2005 e 

Costa, 2007). 

As competências necessárias para atuar no campo da cultura são muitas – e 

podem diversificar a depender das circunstâncias sociais ou ainda na área artístico-

cultural na qual se atua. De um ponto de vista mais geral, além das características mais 

subjetivas citadas acima, um produtor cultural precisa ter conhecimentos sobre: formas 

de financiamento: leis de incentivo, editais público e privados; conhecimentos básicos 

administrativos e financeiros; noções de comunicação e relacionamento com a mídia; 

gestão de pessoas; criatividade e organização; além de conhecimentos e discussões 

fundamentais relacionados à cultura e as várias extensões da sociedade.  

Ao analisar as diversas atuações que um produtor cultural pode exercer, 

podemos identificar inicialmente: captação de recursos; elaboração e planejamento de 

projetos culturais; ações e pesquisas para formação de públicos; gestão de instituições 

(públicas e/ou privadas) e de empresas culturais; assessoria de comunicação e 

divulgação para cultura; coordenação de produção ou produção executiva; gestor 

estratégico de políticas e programas para a cultura, tanto em âmbito público quanto 

privado, etc.  

Em relação às diversas linguagens artísticas e culturais, tais como a dança, o 

teatro, a música, as artes visuais e plásticas, o patrimônio histórico e artístico, a 

literatura, o audiovisual (a televisão, o cinema, o rádio) etc. podemos notar que também 

há especialização na atuação dos produtores culturais. Algumas dessas áreas, já mais 

desenvolvidas e consistentes, possuem nomes próprios para designar o profissional que 

atua na organização da cultura, como por exemplo, nas artes plásticas, onde o curador 

cumpre esse papel. No cinema, uma indústria bastante forte e desenvolvida, em escala 

mundial, o papel do produtor se desdobra em vários: produtor executivo, produtor de 

casting (elenco), diretor de produção, produtor de set etc. 

 

 



3. (Re)conhecimento do profissional de cultura 

Como podemos perceber, as atuações do profissional da cultura podem ser 

diversas. Isso influi para uma questão bastante importante: da terminologia utilizada 

para designar este(s) profissional(is) e conseqüentemente o reconhecimento social e 

profissional do mesmo. Linda Rubim (2005) já aponta a questão da terminologia como 

uma problemática conceitual. Ela cita três termos utilizados: produtor cultural, promotor 

cultural e animador cultural – ressalvando de antemão que todos eles são passíveis de 

uma compreensão confusa ou incompleta. No Brasil, no entanto, o termo mais utilizado 

para se referir ao campo e ao profissional são os de produção e produtor culturais3. 

A legitimação da função do “intermediador da cultura” foi abordada quando 

foram levantadas as questões sobre a reforma da Lei Rouanet e as conformações do 

mercado de cultura no Brasil, anteriormente nesse artigo. Contudo, um reconhecimento 

efetivo pelo Estado não foi feito de forma sistematizada, abrangente e oficial. 

Excetuando ações isoladas e desarticuladas, poucas são as atenções dadas pelo Estado à 

composição de quadros funcionais para os órgãos de cultura dos governos federais, 

estaduais e municipais. 

Compete ressaltar, entretanto, o reconhecimento social que a função do produtor 

cultural obteve através de uma preferência midiática brasileira: a telenovela. Em 2004 a 

telenovela Celebridade foi veiculada em horário nobre da televisão brasileira e trazia a 

figura do produtor cultural representado através de sua protagonista e sua vilã – ambas 

produtoras culturais. Os perfis do produtor cultural, ainda pouco reconhecido (ou ao 

menos identificado), “foram tornados visíveis através deste ícone da comunicação de 

massa brasileira para a grande maioria da população” (Rubim, L. 2005). A notoriedade 

alcançada pela representação na telenovela contribuiu para, de certa forma, legitimar a 

formação nesta área profissional. 

Como pudemos notar, a cultura permeou vários espaços de discussões no Brasil 

e no mundo, alcançando um lugar de destaque através das últimas décadas. O campo 

das políticas culturais inaugurou e iniciou debates nas diversas faces e vertentes que 

compõem a cultura. Hoje a cultura é pensada como fator de desenvolvimento social e 

econômico pelas principais nações na contemporaneidade. Pensar e discutir sobre a 

formação de indivíduos que possam contribuir, desenvolver, articular e atuar nesse 

                                                           
3 Para uma discussão atual sobre as terminologias dos profissionais da cultura, dentre outros 
aspectos que circundam essa temática, consultar a edição de n.6 da Revista do Observatório Itaú 
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campo e nessa área profissional se faz mais que necessário – se faz essencial para a área 

cultural. 

 

4. Resultados e análises da pesquisa sobre a formação em Produção em 

Comunicação e Cultura 

A partir das breves discussões abordadas sobre a organização da cultura, este artigo 

apresenta algumas das discussões tratadas no trabalho de conclusão de curso intitulado 

“Formação em Produção Cultural – UFBA: uma análise dos alunos egressos entre 1999-

2008”, realizada em 2009 e de autoria do presente autor. Esta pesquisa se propôs a uma 

análise da formação em Produção Cultural na FACOM/UFBA através dos alunos 

egressos. Esta proposta se justificou uma vez que este curso/habilitação completou 13 

anos de existência no ano de 2008, e resultou em cerca de dezenove turmas formadas – 

com números variáveis de formandos –, que mereceu, portanto, uma investigação que 

apontasse quais as características positivas e negativas do curso/habilitação e sua 

relação com o mercado de cultura, assim como também discutiu aspectos que podem ser 

aperfeiçoados para a melhoria do curso, da formação de futuros profissionais da cultura 

e conseqüentemente desse próprio mercado. 

 

5. Metodologia, elaboração do questionário e levantamento de dados 

Para realizar tal análise a referida proposta de trabalho elegeu como instrumento 

de pesquisa e fonte de dados a aplicação de questionários individuais com os alunos 

egressos do curso/habilitação. Este método, portanto, se enquadra como pesquisa de 

campo, já que se propõe buscar as informações necessárias diretamente com a 

população alvo: os egressos. Estes, por sua vez, se legitimam como fonte de informação 

por serem produtos diretos do curso/habilitação e, deste modo, uma forma efetiva de 

análise do mesmo. 

A natureza dos dados obtidos é tanto de caráter quantitativo quanto qualitativo, 

considerando que o questionário elaborado continha questões objetivas e subjetivas. 

Esse formato tinha como finalidade o esboço de uma análise mais completa, com uma 

diversificação maior dos dados. 

O questionário foi elaborado e dividido em quatro grupos de informações 

desejadas4: 1) identificação (dados pessoais, semestre/ano de entrada e de formatura no 

curso, outra graduação, etc.); 2) opinião sobre o curso (contribuição do curso para 

                                                           
4 O modelo do questionário aplicado está em anexo ao trabalho monográfico. 



formação pessoal e profissional, contribuição/avaliação das disciplinas, etc.); 3) 

atividades durante a graduação (atividades extraclasses, grupos de pesquisa, estágios, 

trabalho de conclusão de curso, etc.); 4) experiência de trabalho profissional (se atua ou 

não em comunicação e produção cultural, experiências profissionais anteriores, 

especialidades em produção em comunicação e cultura, pós-graduações, etc.). Neste 

artigo iremos nos debruçar em apenar alguns dados obtidos. 

 O levantamento dos dados sobre os egressos do curso/habilitação em Produção 

em Comunicação e Cultura foram buscados através dos órgãos oficiais da UFBA que 

cuidam desse público. Foram procurados o Colegiado de Graduação do Curso de 

Comunicação (FACOM) e a Secretaria Geral dos Cursos (SGC/UFBA). Além dos 

meios oficiais, para poder entrar em contato com os egressos do curso, foram utilizadas 

pesquisas através da internet em sites de relacionamento e através de contatos de alunos 

e ex-alunos por e-mail. 

Dessa forma foi possível contatar 112 egressos do curso/habilitação em 

Produção em Comunicação e Cultura, desde aqueles que foram da primeira turma 

(1999.2) até dos da última (2008.2). Desse número de egressos levantados e contatados 

77 contribuíram respondendo ao questionário enviado via e-mail – anexo a uma 

mensagem padrão escrita com a finalidade de explicar a proposta da pesquisa e como o 

egresso poderia contribuir. Foi obtido, portanto, 68,75% de respostas nos questionários 

a partir do número total de egressos levantados5. Tendo como parâmetro a quantidade 

de alunos que entraram na primeira turma (cinco) e a quantidade total de formandos em 

Produção em Comunicação e Cultura do último semestre (2008.2), estimou-se em cerca 

de 220 alunos graduados por este curso/habilitação (de cerca de 350 vagas oferecidas 

até o período de realização da pesquisa). 

 

6. Análises dos dados da pesquisa 

 Um dado buscado pela pesquisa realizada na monografia e interessante para este 

artigo foi quando os egressos do curso de Produção em Comunicação e Cultura da 

UFBA foram perguntados se o curso contribuiu para o trabalho que o profissional 

desenvolvia atualmente. Foi respondido por 85% dos egressos que sim, o curso 

contribuía para o exercício profissional; e, portanto, 15% disseram que não contribuía 

(como é possível ver na figura 1 a seguir6). 
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6 As figuras apresentadas nesse artigo também foram extraídas da monografia. 



 

Figura 1: Gráfico sobre a contribuição do curso para o exercício profissional. 

 

Para aqueles que responderam que o curso havia contribuído para o seu 

exercício profissional foi perguntado em que grau essa contribuição poderia ser 

avaliada, entre pouco, médio e muito. Mais da metade respondeu que o grau de 

contribuição era médio (60%), enquanto que 29% respoderam que era muito. Apenas 

11% disseram que esse grau era pouco (figura 2). 

Para muitos egressos as deficiências do curso, como a falta de professores para 

as disciplinas específicas e a falta de articulação da FACOM com outras unidades da 

UFBA, fazem com que a avaliação geral do grau de contribuição do curso para o 

exercício profissional seja considerado, pela sua maioria (60%), como médio. 

 

Figura 2: Gráfico sobre o grau de contribuição do curso para a profissão. 



Mas mesmo com as avaliações negativas sobre a formação técnica e de algumas 

disciplinas (vistas na monografia), a formação obtida através do curso de graduação em 

Produção em Comunicação e Cultura é considerada importante, pela maioria dos 

entrevistados (85%), sendo que desses, 89% consideram o curso como decisivas para a 

sua atuação no campo profissional. 

Na parte 4 (e última) do questionário foram dedicadas perguntas sobre a atuação 

dos alunos egressos enquanto profissionais graduados. A primeira pergunta desta última 

parte indagava ao entrevistado se ele trabalhava ou não na área de comunicação e 

produção cultural. Vejamos os resultados no gráfico a seguir. 

 

Figura 3: Gráfico sobre a atuação profissional dos egressos na área da Comunicação e 

Produção Cultural. 

 

A resposta foi afirmativa para 76% dos egressos; enquanto que 24% disseram 

não atuar profissionalmente nessa área. O nível de evasão da área de atuação para qual o 

egresso se formou pode ser considerada pequena uma vez que os dados analisados 

mostram que mais de ¾ do público pesquisado se inseriu e permanece no mercado 

profissional de comunicação e cultura. 

Para os 55 egressos que responderam que atuam na área de comunicação e 

produção cultural, destacamos os seguintes dados: 20 egressos atuantes disseram 

trabalhar nas diversas áreas analíticas, políticas e de gestão e produção culturais da 

Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT) e da Fundação Cultural do Estado 

da Bahia (FUNCEB), o que totaliza aproximadamente 37% dos egressos que atuam na 

área. 



Estes dados revelam como as atuais gestões da SECULT e da FUNCEB (esta 

vinculada à primeira) buscaram absorver profissionais especializados e qualificados em 

comunicação e cultura para desenvolver seus trabalhos. Ressaltamos também que dentre 

esses 20 profissionais se encontram desde aqueles formados pelas turmas iniciais, 

passando pelas intermediárias até as mais recentes. 

Outras atuações desses profissionais que podemos destacar são as atividades 

realizadas dentro de organizações de cultura (e/ou comunicação, privadas e públicas7), 

que totalizam 14 pessoas. Representam um total de nove o número de pessoas que 

trabalham em empresas de comunicação, atuando em projetos de comunicação, 

assessoria de comunicação, comunicação e marketing, etc. Àqueles que trabalham em 

produções em cultura e comunicação de forma autônoma totalizam cinco pessoas. 

Ainda foram computados dois entrevistados que atuam dentro de setores de 

comunicação de instituições públicas e privadas e, por fim, 4 que se dedicam a docência 

e/ou pesquisa acadêmica nas áreas de comunicação e cultura. 

Portanto, quase 62% dos entrevistados que afirmaram trabalhar dentro da área, 

atuam diretamente com a cultura. O restante atua mais densamente com as áreas da 

comunicação, o que não exclui os conhecimentos adquiridos com as disciplinas 

específicas voltadas para a cultura, pelo contrário, agrega para sua atuação profissional.  

Dos 17 entrevistados que disseram não atuar em comunicação e produção 

cultural, oito afirmaram trabalhar em áreas administrativas de órgãos públicos e 

privados; três informaram desenvolver pesquisa e/ou docência acadêmica; os demais 

apresentaram atuações em áreas tais como educação e turismo. Destacamos dois 

profissionais que asseguraram atuar dentro de setores de comunicação de instituições, 

mas que, no entanto não consideraram essa atuação como englobada pela comunicação 

e produção cultural. Observamos ainda que cinco entrevistados afirmaram não estar 

atuando profissionalmente no momento da pesquisa, por motivos diversos, como, por 

exemplo, dar continuidade aos estudos de graduação ou por serem recém-formados. 

Os números mostram que as possibilidades de atuação dentro da comunicação e 

da cultura são muitas, e a absorção desse profissional pelo mercado vem acontecendo. 

Um caso notório revelado pela análise dos dados é a própria quantidade de profissionais 

egressos desse curso/habilitação que atuam na SECULT e FUNCEB, como dito acima. 

                                                           
7 Um dos entrevistados atua como Diretor de Cultura dentro da Secretaria de Educação, Cultura 
e Esporte de uma cidade do interior baiano; outro é funcionário público da Agência Nacional de 
Cinema (ANCINE), órgão público federal voltado para a área cinematográfica, no Rio de 
Janeiro (RJ). 



O questionário trazia, na segunda questão da sua última parte, uma pergunta aos 

entrevistados sobre as especialidades dentro da área de produção em comunicação e 

cultura (se houvesse), nas quais eles costumam atuar dentro do campo profissional. 

Cada entrevistado poderia marcar mais de uma alternativa, caso atuasse em várias das 

especialidades sugeridas (figura 21). 

A realização de eventos, tais como seminários, congressos, encontros, palestras, 

ou então de eventos de propósito cultural, como vernissages, inaugurações, aberturas, 

etc. foi o quesito mais assinalado, 30 dos entrevistados (21% do total de menções); 

música foi a segunda especialidade mais assinalada, por 22 pessoas (15% das menções); 

TV e vídeo foi assinalado por 14 pessoas (10% das menções); fotografia e teatro foram 

assinaladas, cada uma, por 13 dos entrevistados (9% das menções); artes plásticas com 

11 menções (8%); cinema e dança tiveram 9 e 8 menções, respectivamente (cerca de 

6%); e rádio, o menor número de menções, apenas quatro (3%). 

Na opção “outros”, assinalada por 20 entrevistados, se destacaram a gestão e 

política cultural, citada por sete pessoas (cerca de 5% das menções) como também a 

elaboração de projetos culturais, mencionada por cinco pessoas (cerca de 3%). Essas 

duas áreas tiveram mais menções do que a atividade de rádio, prevista nessa pergunta 

do questionário. Outras especialidades citadas somaram 6% do total de menções. 

Notamos que das especialidades aqui apresentadas pelos egressos, apenas 

fotografia, TV e vídeo, rádio e cinema são áreas de conhecimento disponíveis na 

FACOM. Sendo fotografia, vídeo e cinema (conceitos, linguagens e teorias) oferecidos 

sistematicamente para os alunos deste curso/habilitação. Disciplinas de natureza prática 

nas áreas de televisão e rádio não são ofertadas, tendo o aluno que buscar em disciplinas 

específicas da habilitação em Jornalismo, que se aproximem dessas linguagens, ou em 

atividades extracurriculares, como a Rádio FACOM, por exemplo.  

As áreas de conhecimento em gestão e políticas culturais e em elaboração de 

projetos culturais, citadas pelos egressos, são as únicas previstas de forma satisfatória 

em ementas das disciplinas do curso/habilitação em Produção em Comunicação e 

Cultura – mas que dependem, como já foi discutido, de professores especializados e 

dispostos a desenvolver as ementas –, como em Políticas da Comunicação e da 

Cultura, Oficina de Gestão Cultural e Oficina de Planejamento e Elaboração de 

Projetos Culturais.  

Já as áreas das linguagens artísticas como música, dança, teatro e artes plásticas 

(e visuais) não são oferecidas de forma específica para os alunos desta habilitação, nem 



de forma satisfatória por disciplinas eletivas das unidades de conhecimento artístico da 

UFBA. 

Essa discussão já é conhecida pelos alunos e professores da FACOM e é 

apontada pelos egressos entrevistados pela pesquisa. Alguns deles observaram, por 

exemplo, que o curso/habilitação se chama Produção em Comunicação e Cultura e que 

se, no entanto, há deficiência nas áreas culturais e artísticas, também faltam disciplinas 

que tratem da produção em comunicação. São mencionadas, por exemplo, ausências em 

conhecimentos práticos e teóricos sobre produção televisiva (programas televisivos de 

entretenimento, etc.), radiofônicos ou em cinema. A criação de novas disciplinas que 

atendessem essa demanda, assim como as já citadas articulações com outras unidades da 

universidade, poderiam suprimir essas demandas. 

Ressaltamos ainda que, apesar de serem citadas pelos egressos como 

especialidades, as áreas de gestão cultural e políticas culturais, assim como a própria 

elaboração de projetos para a área da cultura, são entendidas aqui como áreas de 

conhecimento centrais para a formação em Produção em Comunicação e Cultura, ao 

contrário das especialidades, que podem ser complementares a essa formação, a 

depender, por exemplo, da área de atuação que o profissional buscar se especializar. 

 

7. Conclusões 

As discussões e pesquisas mais sistemáticas sobre a cultura ganham cada vez 

mais espaço e interesse de pesquisadores no Brasil e no mundo. Com a recente 

complexificação de um mercado de cultura, temáticas relacionadas a essa realidade 

também surgem com mais freqüência em pesquisas acadêmicas de áreas distintas. O 

surgimento (ou conformação) de um mercado de cultura, portanto, implica na 

necessidade de profissionais especializados que atendam as demandas desse recente 

campo. 

Questões relacionadas à formação em cultura são ainda bastante incipientes. 

Podemos dizer que é uma discussão ainda recente no meio acadêmico. Considerando o 

âmbito das políticas públicas voltadas para esse contexto, algumas iniciativas isoladas 

podem ser destacadas, contudo, não há ainda uma ação articulada e mais efetiva dos 

Governos para atender de forma satisfatória a esse ponto. 

No contexto dos anos 1990, quando a cultura passava por uma crescente 

evolução de suas formas de organização, apontamos o surgimento dos dois primeiros 

cursos de graduação voltados para a formação de profissionais em cultura e discutimos 



como essa questão da formação tem sido pensada desde então. Acreditamos que a 

formação de produtores culturais egressos dos cursos de graduação deva atender a 

demanda nas diversas (e possíveis) áreas de atuação existentes. O produtor cultural deve 

estar preparado para analisar, discutir e gerir a cultura de forma estratégica, em 

quaisquer modalidades (especialidades). 

A análise feita nesse artigo através dos dados obtidos das entrevistas com 77 

egressos do curso de Produção em Comunicação e Cultura revelou que, apesar da 

evolução do mercado estar em andamento e ainda passar por transformações, há 

demanda para o trabalho dos profissionais oriundos desse curso de graduação. A 

formação obtida pelo curso é considerada, por sua maioria, como satisfatória para a 

atuação no campo profissional, contudo, ainda merece mais atenção em alguns aspectos. 

 O número de profissionais oriundos desse curso ainda é pequeno comparado ao 

tamanho desse mercado, no entanto já é possível averiguar uma forma de impacto 

efetiva. Dentro da atuação dos profissionais aqui entrevistados na área de comunicação 

e produção cultural – 76% do total – destacam-se àqueles que trabalham no quadro 

funcional da atual gestão da Secretaria de Cultura da Bahia (SECULT/BA), um total de 

20 profissionais (aproximadamente 37% dos profissionais que atuam na área). Além 

desse dado relevante, muitos egressos afirmaram que há espaço e demanda por este 

profissional no mercado. 

Discussões e iniciativas que busquem pensar e propor a formação desses 

profissionais são indispensáveis, considerando-se a cultura como campo de trabalho e 

fator de desenvolvimento social. Propostas de formações nos diversos níveis (técnicos, 

graduações, pós-graduações) para a cultura, hoje, merecem uma atenção maior e devem 

ser articuladas em políticas e programas mais consistentes pelos vários âmbitos 

governamentais do país. 

As pioneiras iniciativas de criação das graduações voltadas para a formação de 

profissionais da cultura – da UFBA e da UFF – completam quatorze anos de existência, 

no entanto, a criação de novos cursos de graduação que sintonizem com a demanda e 

discussões sobre profissionalização segue de forma lenta e isolada – nesses anos apenas 

um curso de graduação em produção cultural surgiu numa universidade particular do 

interior de Minas Gerais8. 

Uma maior atenção e interesse por parte da própria Faculdade de Comunicação 

da UFBA, de seus professores e alunos, é o passo inicial para que medidas possam ser 

                                                           
8 Para mais informações sobre essa graduação, acessar: http://www.unec.edu.br/index1.html 



pensadas, discutidas, elaboradas e apresentadas como propostas e projetos de melhoria 

do curso de graduação. A instituição, os cursos que ela oferece, os alunos e os 

professores só tem a ganhar com o desenvolvimento e melhoria desta habilitação. O 

desenvolvimento pleno das potencialidades deste curso acarretará em melhorias diretas 

e indiretas para a faculdade e todos os seus cursos e projetos ali desenvolvidos. 

 A formação e profissionalização de trabalhadores da cultura deve ser uma 

questão amplamente discutida. As iniciativas das primeiras graduações, por sua vez, 

devem estar em aperfeiçoamento constante de seus projetos acadêmicos, articulações 

institucionais e produção intelectual para, não apenas contribuir com novas discussões e 

iniciativas similares em outras localidades, como também compreender melhor o seu 

propósito e colaborar para a consolidação do campo da organização da cultura no país. 

 

REFERÊNCIAS 

BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. Profissões já existentes a merecerem formação mais 

apurada. In: As profissões do futuro. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 

cap.4, 86-91. 

CALABRE, Lia. Política cultural no Brasil: um histórico. In: Encontro de Estudos 

Multidisciplinares em Cultura. 01., 2005, Salvador. 

CALABRE, Lia. Políticas culturais no Brasil: balanço & perspectivas. In: RUBIM, 

Albino; e BARBALHO, Alexandre (orgs.). Políticas Culturais no Brasil. 

Salvador: Edufba, 2007. 

COSTA, Leonardo Figueiredo. Uma reflexão sobre as políticas públicas e a questão da 

formação na área cultural. In: Encontro de Estudos Multidisciplinares em 

Cultura. 04., 2008, Salvador. 

COSTA, Leonardo Figueiredo. Precedentes para uma análise sobre a formação e a 

atuação dos produtores culturais. In: FERREIRA, Giovandro Marcus; e 

DALMONTE, Edson Fernando (orgs.). Comunicação e pesquisa: região, 

mercado e sociedade digital. Salvador: Edufba, 2007. 

MELLO, Ugo Barbosa de. Formação em Produção Cultural – UFBA: uma análise dos 

alunos egressos entre 1999-2008. 2009. 95f. Monografia (Bacharelado em 

Comunicação) – Faculdade de Comunicação, Universidade Federal da Bahia. 

NUSSBAUMER, Gisele Marchiori. O mercado de cultura em tempos (pós) modernos. 

Santa Maria: Ed. da UFSM, 2000. 



REVISTA OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL. São Paulo: Itaú Cultural, n. 6, 

jul/set 2008. 

RUBIM, Albino. Políticas culturais: entre o possível & o impossível. In: 

NUSSBAUMER, Gisele Marchiori (org.). Teorias e políticas da cultura: visões 

multidisciplinares. Salvador: Edufba, 2007a. 

RUBIM, Albino. Políticas culturais no Brasil: tristes tradições, enormes desafios. In: 

RUBIM, Albino; e BARBALHO, Alexandre (orgs.). Políticas Culturais no 

Brasil. Salvador: Edufba, 2007b. 

RUBIM, Albino. Políticas culturais no Brasil: trajetória e contemporaneidade. Salvador, 

2008. (Não publicado). 

RUBIM, Linda (org). Organização e produção da cultura. Salvador: Edufba, 2005. 

 

 


