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RESUMO 

 
Este estudo realiza uma reflexão sobre os modos de gestão e produção do IC - Encontro de 
Artes, evento que acontece anualmente em Salvador/BA, desde o ano de 2006, articulando 
aspectos como: estratégias de sustentabilidade, diretrizes estéticas e curatoriais e seus 
contextos históricos. Amparada em discussões propostas por pesquisadores da cultura, realizo 
uma abordagem autoetnográfica, a fim de relacionar conceitos como: improvisação 
organizacional, estética da imperfeição, experiência e aprendizagem na prática, apontando 
projeções teórico-críticas respaldadas pelos campos dos Estudos Organizacionais e dos 
Estudos da Cultura, bem como pela agenda política desses campos de conhecimento. Este 
trabalho busca ainda desenvolver a sistematização de modos de funcionamento de gestão, 
além de trazer um registro histórico sobre a trajetória da Dimenti Produções Culturais e do IC 
– Encontro de Artes nas últimas duas décadas, pela perspectiva de seus próprios agentes. 
 
Palavras-chave: artes, festival, gestão, produção. 
 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This study reflects on the management and production modes of the IC - Encontro de Artes, 
an event that has been held annually in Salvador/BA, since 2006, articulating aspects such as: 
sustainability strategies, aesthetic and curatorial guidelines and their historical contexts. 
Supported by discussions proposed by cultural researchers, I take an autoetnographic 
approach, in order to relate concepts such as: organizational improvisation, imperfection 
aesthetics, experience and learning in practice, pointing out theoretical-critical projections 
supported by the fields of Organizational Studies and Cultural Studies as well as the political 
agenda of these fields of knowledge. This work also seeks to develop the systematization of 
management modes of operation, in addition to bringing a historical record about the 
trajectory of Dimenti Produções Culturais and IC - Encontro de Artes in the last two decades, 
from the perspective of its own agents. 
 
 
Keywords: arts, festival, management, production. 
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INTRODUÇÃO: TÔ PRA JOGO 

 
Hoje é dia 21 de outubro de 2007, são 12h37, ele está sozinho 
num quarto de hotel, sentado na cama com as costas na parede, 
vestindo um pulôver de moletom amarelo listrado de preto e 
uma samba-canção vermelha que vocês não vão ver, porque ele 
está com as pernas embaixo de um lençol verde-água, um 
laptop no colo. O hotel é simples e quase cafona, tem um pôster 
na parede, com o retrato de uma mulher, bem anos 80, o cabelo 
em pé, um blush azul na bochecha, escrito Champagne. É uma 
segunda-feira e ele tem o dia inteiro de folga. Ele resolve 
começar. 

Felipe Rocha 
 

Assim inicia o espetáculo “Ele precisa começar”, primeiro texto teatral do ator 

carioca Felipe Rocha, em parceria com a direção de Alex Cassal e marco inicial dos Foguetes 

Maravilha, grupo de teatro que existe há 12 anos no Brasil. Quando assisti a esse espetáculo 

pela primeira vez, em Salvador, o ator solo do trabalho, o próprio dramaturgo, não tinha 

podido viajar para fazer a peça porque tinha sido escalado para o elenco de uma telenovela e 

teve que ser substituído para que a apresentação, previamente agendada, pudesse acontecer. O 

ator foi substituído por uma atriz. Então, esse texto acima era dito por uma mulher. O nome 

do espetáculo nessa temporada foi divulgado como “Ela precisa começar”. E eu só soube que 

“ela” era “ele” e que esse não era o título inicial do espetáculo alguns anos depois, quando 

assisti novamente ao espetáculo, dessa vez em seu formato original. 

Quando eu estava “com as pernas embaixo de um lençol verde-água, um laptop no 

colo”, um documento em branco, na beira do abismo dos inícios, lembrei desse espetáculo: 

“Ela precisa começar”. E salvei com esse nome o arquivo que seguiu assim até receber o 

“salvar como” e virar o segundo capítulo dessa dissertação. E acredito que não por acaso esse 

segundo capítulo, como poderá ser visto mais adiante, é justamente o momento da escrita no 

qual trago uma narrativa sobre o começo - trajeto e história acerca do contexto de surgimento 

dessa pesquisa. Eu precisava começar do começo. 

O release do espetáculo diz o seguinte:  

 
“Ele precisa começar” confunde as funções do autor, do intérprete e do espectador. 
A primeira frase escrita é uma porta que se abre para uma enxurrada de narrativas 
em movimento, histórias, personagens, estilos e vozes que se sobrepõem e dialogam. 
“Ele precisa começar” é um espetáculo sobre o teatro, as operações da imaginação e, 
no fim das contas, sobre o impulso de realizar aqueles desejos guardados e adiados, 
os planos suspensos, como abrir um restaurante vegetariano, cantar num karaokê, 
pintar o cabelo de azul, escrever um livro, ter um filho ou atravessar o Oceano 
Atlântico num barco a remo. 
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Ou fazer um mestrado. O espetáculo investe na comunicação direta com o público, 

apresentando sem pudor todo o backstage das ações e suas construções narrativas, num 

explícito convite à cumplicidade. E é assim que começo essa dissertação, com o mesmo 

convite à cumplicidade. 

Ainda me valendo da imagem desse trabalho artístico em relação à minha pesquisa, 

admiro e sinto-me afetada com a potência de resolução e o mistério do mecanismo da 

improvisação, tema norteador das minhas questões. Diante da impossibilidade de o ator fazer 

o espetáculo, a solução improvável foi a escolha de uma atriz para assumir o seu papel. A 

partir desse novo dado, foi preciso recriar sentidos e procedimentos, acolhendo naquela 

criação o que supostamente teria dado errado, o que estava fora dos planos. Transformar o 

espetáculo em “Ela precisa começar” era assumir e incorporar o imprevisto e a criatividade 

como partes inerentes da nossa existência. 

Outra conexão que percebo em começar minha dissertação trazendo um espetáculo 

que passou de “Ele precisa começar” para “Ela precisa começar” é o processo de 

transformação passado pela Dimenti, produtora cultural e realizadora do IC – Encontro de 

Artes, objeto de estudo dessa pesquisa. “A” Dimenti (produtora) antes era chamada de “O” 

Dimenti (grupo). A Dimenti Produções Culturais deixou de se organizar como um grupo 

artístico nuclear para experimentar um formato outro, com maior protagonismo da empresa 

como produtora cultural, intermediando parcerias e ações colaborativas com instituições e 

artistas diversos. Esse movimento de como o artigo “O” foi transmutado em “A” poderá ser 

melhor percebido no decorrer dessa dissertação. Aproveito aqui para pactuar que vou me 

referir sempre a “A” Dimenti durante toda essa dissertação, mesmo que, até 2013, ainda nos 

chamássemos de “O” Dimenti. A mudança de entendimento sobre essa questão deu-se de 

forma processual, mas, para fins didáticos e de melhor coerência textual, vamos optar por esta 

convenção e fazer uma operação política e linguística de trazer “A” Dimenti sempre no 

feminino. 

Desenvolvo junto à Dimenti, desde a sua fundação em 1998, um trabalho que propõe 

interfaces entre a gestão e a criação artística, engendrando esforços na viabilização de projetos 

que envolvem a produção de criação e pesquisas artísticas, gestão de espaços culturais, 

circulação e difusão de obras nacionais e internacionais, produção de projetos em linguagens 

artísticas diversas, registro e documentação de ações culturais, realização de projetos culturais 

e pedagógicos como festivais, oficinas, residências artísticas, seminários, fóruns, etc. Essa 
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forma de atuação atravessa a minha formação e reforça a Dimenti como um laboratório 

prático em constante mutação. 

Ingressei na universidade em 1997, quando eram inauguradas as primeiras 

graduações em produção cultural do Brasil. Mas, por total desconhecimento do que era esse 

curso e seu campo de atuação, acabei me graduando em Publicidade e Propaganda, pela 

Universidade Católica de Salvador (2001), e em Jornalismo, pela Faculdade de Comunicação 

da UFBA (2006). No entanto, praticamente não atuei nem como publicitária e nem como 

jornalista, salvo algumas experiências isoladas ainda quando estava na faculdade. Desde 2015 

ocupo o cargo de Produtor Cultural na UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia), 

mais precisamente no CECULT – Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, 

sediado em Santo Amaro. Trabalhar dentro dessa instituição de ensino me trouxe muitos 

desafios, entre eles, lidar com as especificidades do funcionamento da máquina pública e o 

despertar de um interesse em pesquisa e no tratamento acadêmico de algumas áreas de minha 

atuação. 

Mas meu maior espaço de formação foi e é a Dimenti. Eu sou Dimenti há mais de 

vinte anos. Isso quer dizer que dos meus quarenta anos, eu tenho mais de vinte deles sendo 

Dimenti, mais de cinquenta por cento do meu tempo de vida. Talvez eu tenha poucas outras 

identidades em que eu me reconheça e que eu me sinta pertencente há tanto tempo. E a 

considero como esse espaço intenso de formação, principalmente, arrisco-me a dizer, por ser 

um ambiente onde foi possível passar por muitos modelos e experiências de gestão e 

organização. Para Bergson (1983), não mudar é deixar de viver: é preciso ter elasticidade, 

flexibilidade e, consequentemente, adaptação nos processos de sociabilidade, quebrando o que 

há de rigidez mecânica no corpo social. A trajetória da Dimenti me faz compreender que para 

algo durar por tanto tempo é preciso se metamorfosear. E que permanecer pressupõe 

transformação. 

Parto de um lugar muito próximo do fazer artístico, mas nunca tive meu acento de 

atuação na cena propriamente dita. Compreendo que acessar a lente de quem tem o foco 

principal nos bastidores pode ser também compartilhar de uma visão de gestão encharcada de 

perspectivas artísticas. Acredito que meu trabalho como gestora passa por relacionar gestão e 

criação, como duas faces da mesma moeda, mesmo que possam ser consideradas como 

processos antagônicos e que se perceba uma relação historicamente tensa entre essas noções. 

Isso porque, como vou melhor apresentar no decorrer desta dissertação, a gestão é 

frequentemente associada a padrão e controle e a criação,, como caos e diversidade. Na minha 

atuação, o que eu percebo é que as práticas da gestão e da criação podem se embaralhar a tal 
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ponto de não conseguirmos identificar onde começa uma e onde termina a outra. E essa 

condição revela que as ações são sempre motivadas por escolhas estéticas e éticas e deixam-

me em permanente busca de uma atuação como gestora que seja crítica e politicamente 

implicada. Um dos propósitos da pesquisa foi justamente realizar o encontro entre gestão e 

arte, a partir de uma perspectiva reflexiva, desenvolvendo e alargando as perspectivas do 

trabalho que realizo com a Dimenti. 

O objeto de investigação dessa dissertação é a gestão do IC – Encontro de Artes, por 

meio da reflexão e de uma abordagem autoetnográfica sobre a trajetória de construção da 

Dimenti, com ênfase na décima segunda edição desse evento que aconteceu em 2018. Esse 

encontro pretende abrir espaço para articulações, reflexões e intercâmbios como plataforma 

de difusão e criação, intermeando os campos da dança, teatro, performance, música, 

audiovisual e artes visuais. Cada edição é atravessada por uma questão simbólica, 

transformada em mote conceitual, que orienta o processo curatorial e a composição da 

programação. O IC – Encontro de Artes, até sua sexta edição, era chamado de “Interação e 

Conectividade”, palavras que deram origem à sigla-nome que usamos até hoje. Este estudo se 

propõe a remontar um histórico do IC – Encontro de Artes, a partir da minha experiência 

como gestora e produtora desse festival que acontece em Salvador/BA, desde o ano de 2006, 

para analisar a suas formas de organização e gestão. 

Aqui já demarco outra questão importante relacionada à nomenclatura empregada. O 

IC – Encontro de Artes é considerado pelos seus gestores e curadores como um “encontro”. A 

palavra “encontro” vai além do caráter eminentemente festivo do termo “festival” para propor 

a reunião de um grupo de pessoas a partir de interesses em comum, oportunizando 

atravessamentos intensos e íntimos; encontro como prática de se dar tempo e espaço para a 

escuta e até mesmo para o dissenso. Não quero dizer que, com isso, estamos afirmando uma 

diferença drástica entre as palavras “encontro” e “festival”; afinal não seria coerente em 

termos conceituais por conta de todos os seus pontos de afinidade. Por outro lado, seria muito 

menos estratégico em termos de gestão, já que as poucas linhas de apoio e financiamento para 

esse tipo de projeto estão destinadas a festivais e encontro não figura como categoria 

específica a ser contemplada.  Portanto, durante essa dissertação, vamos tratar encontro e 

festival como sinônimos, mesmo entendendo que existem algumas diferenças entre eles. 

Considerando a escassez de indicadores e de bibliografia sobre gestão de festivais ou 

encontros, nesses termos, irei me utilizar de estudos, definições e contextos relacionados aos 

festivais. 
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O interesse aqui é refletir sobre o contexto de criação dos festivais, sua relação com 

as políticas culturais vigentes no Brasil e, particularmente, na Bahia; os modos de organização 

adotados em termos de gestão e produção do IC – Encontro de Artes, as estratégias de 

sustentabilidade, os seus interesses estéticos e curatoriais e em como estão imbricados com 

sua gestão e suas inter-relações. 

A décima segunda edição do IC – Encontro de Artes que teve como mote “Arte 

como luta”, foi a primeira edição realizada depois da minha entrada no Mestrado e terá uma 

análise mais detalhada de sua execução no terceiro capítulo dessa dissertação. Foi quando me 

coloquei em outra posição durante o fazer: a possibilidade de analisar a gestão do festival em 

meio ao seu processo de organização. Já se passaram mais de dez anos de realização desde a 

primeira edição do projeto e, depois dessa década, existe um caminho considerável trilhado, 

com modulações de formatos, captação de recursos e funcionamento de equipe. O tempo é 

capaz de operar possibilidades de distanciamento e reflexão que podem ressignificar a 

experiência vivida e que talvez sejam diferentes das primeiras percepções. “Arte como luta” 

esteve muito afinada com o momento histórico das acaloradas eleições presidenciais de 2018 

e com todas as retaliações e censura que as artes estavam (e continuam) sofrendo no Brasil. O 

IC – Encontro de Artes hoje possui financiamento através do Edital de Apoio a Projetos 

Calendarizados da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia até 2021, com realização 

garantida de pelo menos mais duas edições, portanto, não estarei falando de uma experiência 

passada e vivida, mas sim, de algo que (re)existe no presente com perspectiva de futuro. 

A dissertação pretende, através da construção de uma narrativa de experiência, 

desvelar modos de organização na produção desse evento, trazendo contextos, políticas 

vigentes e fontes de financiamentos. Quando se pensa numa empresa do setor cultural e na 

realização anual de um projeto a longo prazo, algumas questões se apresentam: como garantir 

continuidade num ambiente tão instável como o mercado da cultura? Como garantir 

longevidade e sustentabilidade sofrendo descontinuidades de políticas e financiamentos? 

Como pensar um projeto a longo prazo se as ferramentas de financiamento da cultura mais 

comuns – como editais e leis de incentivo - funcionam numa lógica de projetos com princípio, 

meio e fim? Como garantir continuidade na descontinuidade? 

A pesquisa amparou-se em conceitos desenvolvidos por pesquisadores da cultura 

como Albino Rubim, Giuliana Kaurk e José Márcio Barros. O interesse desta empreitada 

encaminha-se na direção de entender como o trabalho de gestão das artes está implicado com 

questões como improvisação organizacional, estética da imperfeição, noções de experiência, 

aprendizagem na prática, levantando um conjunto de princípios, mecanismos e aspectos 
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importantes, apontando projeções teórico-críticas respaldadas pelo campo dos Estudos 

Organizacionais e dos Estudos da Cultura, bem como pela agenda política desses campos de 

conhecimento. A tentativa foi aproximar esses dois campos – Gestão e Cultura - evitando as 

estereotipias desses dois ambientes. Gestão entendida equivocadamente como terreno 

prescritivo e produtivista que requer planejamento, ordenamento e controle; a cultura como 

ambiente supostamente despreparado, subjetivo, sem sistemática e indicadores sobre si. A 

ideia é fugir desses clichês, reconsiderar essas possíveis contradições e encontrar onde, como 

e porque esses estudos se relacionam de forma tão pertinente. Os conceitos presentes no 

material bibliográfico usado nem sempre fazem referência direta a questões ligadas à gestão 

de festivais, por isso foi necessário fazer ajustes permanentes no processo de conexão entre 

diferentes áreas do conhecimento. Optei por sempre buscar as artes como metáfora, como 

exemplo, como ponto de partida, como mola propulsora de discussões. A gestão de festivais 

atravessa diversos campos de conhecimento, ao lidar com questões relativas às artes, cultura e 

administração, alcançando uma dimensão complexa do discurso que é produzido por um 

festival. 

Parto de minha trajetória profissional ancorada na perspectiva da autoetnografia, 

entendida aqui como um modo de articular a análise de uma prática social partindo da 

condição de sujeito implicado na realidade estudada. Sujeito e objeto estão em inextricável 

relação. Pude dialogar com o método autoetnográfico e refletir a partir dele, trazendo para o 

debate minhas preocupações estéticas, intelectuais, emocionais e éticas sobre a pesquisa, 

relacionando esses aspectos com a minha experiência. 

Autoetnografia, entendida enquanto um gênero da etnografia, é um método de 

pesquisa qualitativa no qual o autor usa a autorreflexão e a escrita para explorar a experiência 

pessoal e conectar essa história autobiográfica a significados e compreensões culturais, 

políticas e sociais mais amplas. Autoetnografia, portanto, se alimenta do pesquisador, suas 

experiências e vivências como ferramentas essenciais para a construção de um conhecimento 

coletivo. Através das vivências pessoais, busca-se compreender o contexto. O pesquisador é 

ator-participante, que vivencia e reflete a partir do que experienciou. Esse ator-participante 

dispõe, portanto, de acesso mais direto, sutil e contextualizado do material de estudo: 

sentimentos, experiências, significações, relações políticas que são situadas numa perspectiva 

temporalizada e histórica de trabalho (ALVESOM, 2003).  

 
“Em suma, e por múltiplas que sejam as perspectivas que adentram ao tema, talvez 
se possa condensá-las no entendimento de que a autoetnografia é um método de 
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pesquisa que: a) usa a experiência pessoal de um pesquisador para descrever e 
criticar as crenças culturais, práticas e experiências; b) reconhece e valoriza as 
relações de um pesquisador com os “outros” (sujeitos da pesquisa) e c) visa a uma 
profunda e cuidadosa autorreflexão, entendida aqui como reflexividade, para citar e 
interrogar as interseções entre o pessoal e o político, o sujeito e o social, o micro e o 
macro.” (SANTOS, 2017, p. 221) 

 

Porém, o método autoetnográfico também apresenta alguns riscos, principalmente no 

que tangencia a questão de se evitar um foco excessivo sobre si próprio. O resultado da 

pesquisa não pode ser a descrição das vivências pessoais do pesquisador, e sim, a análise 

destas experiências em relação ao contexto, uma vez que precisa ser pertinente e interessante 

para outros. Assim, é possível partir de um estudo de caso, mas trazer relações entre teoria, 

analogias e análises do setor, que avancem em postulações gerais: a experiência pessoal 

expandida em experiência cultural. 

Esses aspectos têm uma conexão direta com o reconhecimento do caráter político e 

transformador que tal método assume - “a voz de quem fala”. A década de 1980 chega com 

uma crise de confiança nos processos metodológicos e críticas começam a surgir sobre a 

impessoalidade e distanciamento do pesquisador em relação ao objeto. Temas ligados à 

representatividade, identidade, ética e política ganham força e pedem por uma narrativa 

menos impessoal. Chang (2008) alerta para a relevância da autobiografia principalmente 

quando ela é escrita por autores(as) negros e negras e podemos estender essa afirmação para a 

autoetnografia que reconhece o lugar de fala1 e se vale dele para garantir maior legitimidade e 

validação ao conhecimento produzido. Trazendo o pensamento de Djamila Ribeiro, que tem 

suas raízes no debate feminista negro americano da década de 80, “o falar não se restringe ao 

ato de emitir palavras, mas a poder existir. Pensamos lugar de fala como refutar a 

historiografia tradicional e a hierarquização de saberes.” (RIBEIRO, 2019, p. 64) O conceito 

representa a busca pelo fim da mediação: a pessoa que fala por si, como protagonista da 

própria experiência e ramifica as possibilidades de vozes que podem ecoar. Além das minhas 

identidades de mulher, negra e lésbica, também acredito que falo aqui a partir do lugar de 

gestora e produtora cultural, mesmo que eu saiba que não estou falando por todos os 

profissionais da área, porque definitivamente o conceito de lugar de fala desconstrói a ideia de 

um ponto de vista universal (alguém que pode falar por todos e representar a todos). Na 

escrita da dissertação, utilizarei tanto a primeira pessoa do singular como a primeira pessoa do 

plural, por entender que o conhecimento produzido tem sido resultado de minha inserção e 

                                                
1 Djamila Ribeiro aponta que o que se tornaria o “lugar de fala” aparece no artigo “O problema de falar pelos 

outros”, da filósofa panamenha Linda Alcoff, e no ensaio “Pode o subalterno falar?”, da professora indiana 
Gayatri Spivak. E vem sendo formulado a partir de diversas perspectivas, por exemplo, a partir da Psicanálise. 
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atuação em coletivo, resultado de discussões que contam com a participação de muitos outros 

sujeitos. 

Larissa Lacerda (2018) diz que “quando lidamos com a experiência, ao contrário da 

informação, a voz que fala deixa-se identificar através da linguagem, expõe-se, e, por isso 

mesmo revela, de antemão, a sua parcialidade”. É imbuída dessa crença que me lanço “no 

ruidoso território dos processos [...] autorreferenciais” (LACERDA, 2018, p. 17). Sigo, 

portanto, a partir desse lugar/ com muita responsabilidade e atenção ao caminho que irei 

trilhar nessa pesquisa. 

Podemos destacar alguns aspectos que motivaram a realização da pesquisa proposta, 

como: o fenômeno dos festivais no cenário cultural contemporâneo, a falta de estudos sobre o 

tema dos festivais, a trajetória e experiência da pesquisadora, como curadora, gestora e 

produtora cultural de diversos festivais, além do contexto político atual, no qual a cultura e 

artes passam por um processo de censura em sua liberdade de criação e pelo desmonte de suas 

políticas. Ou seja, é premente a necessidade de maior reflexão sobre o papel das artes hoje, 

sua importância, modos de organização e mobilização. Essas questões são caras para o 

processo de gestão do IC- Encontro de Artes, um objeto de pesquisa inserido no nosso 

contexto brasileiro e baiano, produzido pela sociedade civil e que ainda está em atuação no 

mesmo momento que está sendo analisado. Acredito que o desenvolvimento deste estudo 

possa colaborar na inclusão de saberes e fazeres emancipatórios, que privilegiem a autonomia 

e o empreendedorismo.  

Acredito que os festivais contribuam para a difusão da produção artística, 

fomentando o intercâmbio e constituindo-se como elo fundamental na cadeia de circulação da 

produção das artes, bem como atuam como mobilizadores da cidade e do público em torno de 

uma programação artística. No entanto, mesmo com o aumento do número de festivais no 

Brasil, temos um panorama deficitário em termos de pesquisas, indicadores e políticas 

públicas voltadas para essas iniciativas. Não sabemos quantos são, como se distribuem no 

território e quais os seus impactos. A carência de pesquisas, informações e dados no setor 

cultural em geral constitui-se em um problema para a formulação de ações, estratégias e 

políticas voltadas para o campo da cultura. Um dos fatores que parece contribuir para a 

escassez de estudos sobre esse universo, sequer mapeado, é a incerteza quanto a sua 

continuidade, devido ao risco de não haver captação de recursos para cada edição seguinte, 

além da oscilação no montante de recurso captado a cada ano, o que impacta diretamente na 

consolidação e estabilidade desses projetos. Esses são fatores que inibem tanto os gestores 
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como os pesquisadores em termos de investimentos em pesquisa; afinal, se investe mais 

naquilo que já está consolidado ou, pelo menos, como é o caso do festival objeto dessa 

pesquisa, tenha uma garantia mínima de continuidade. 

Este trabalho pretende desenvolver a sistematização dos modelos de funcionamento, 

além de trazer um registro histórico sobre o trajeto da Dimenti e do IC – Encontro de Artes 

nas últimas duas décadas, pela perspectiva de seus próprios agentes, trazendo os aspectos 

indissociáveis entre o ambiente cultural e essa história, como meio de problematizar as 

dificuldades encontradas para a sustentabilidade em nosso campo. A ideia é “dar movimento à 

memória, entendendo-a como uma ação modificadora do presente e do futuro (...) pensando 

memória em termos de mobilidade, com potencial para projetar, inclusive, uma memória do 

futuro.” (NETO, 2014, p. 57) 

Os títulos dos capítulos dessa dissertação fazem referência aos motes conceituais de 

diversas edições do IC – Encontro de Artes. Nesta introdução, trago como nome do capítulo o 

mote da décima primeira edição do encontro – “Tô pra jogo” – numa relação entre a minha 

disposição de me lançar ao abismo e risco de tentar descobrir ao meu modo as conexões 

acadêmicas com meu conhecimento prático e usando de minha experiência e ponto de vista 

como marco inicial. No primeiro capítulo, temos “Arte e outras magias”, lema da décima 

terceira edição, como um capítulo de moldura conceitual e interrelações entre os diversos 

autores e conceitos que vou utilizar na minha análise, marcando o quanto a arte e seus 

processos interferem de forma profunda meu olhar de gestora. O segundo capítulo traz o 

recorte curatorial do IC7 – “Memória como motor” – e nele faço um apanhado do trajeto da 

Dimenti, usando de minha lente altamente implicada e parcial para gerar movimento nos 

entendimentos do contexto. O terceiro capítulo é voltado para descrição das características do 

festival, bem como seu histórico e posterior análise detalhada da décima segunda edição do IC 

e traz como nome o mote conceitual dessa edição – “Arte como luta”. Nas considerações 

finais, temos o mote da ainda não realizada décima quarta edição do festival – “Arte dá 

Trabalho”.  

No capítulo primeiro, apresento os conceitos de improvisação organizacional a partir 

de Karl Weick e Miguel Pina e Cunha. A partir de uma revisão de como o termo 

improvisação é reconhecido historicamente, por meio de repetições e preconceitos, o discurso 

do senso comum sobre a improvisação coleciona termos como “às pressas”, 

“irresponsabilidade”, “remendo”, “imperícia”, que muito colaboram na estabilização de uma 

prática-teórica normativista de gestão e, por isso, excludente. 
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A requalificação desse termo é trazida tendo a arte e suas diversas linguagens como 

motivador de novas abordagens. Os estudos mais conservadores da administração traziam o 

termo como disfunção organizacional. Essas práticas da gestão que refutam a improvisação 

possuem caráter restritivo, com um ideal regulatório que engendra um poder produtivo que 

tenta fazer desaparecer as diferenças dos corpos, através de identidades estáveis e modo de 

produção padronizado, destituindo-os de seus contextos. O que constitui a fixidez do 

procedimento não é uma simples imposição artificial, pois tais efeitos discursivos atendem a 

dinâmicas de poder que imbricam a materialização de normas rígidas que incentiva a inércia e 

o boicote da criatividade. 

A noção de gestão que problematizo é a que reivindica uma estabilidade e verdade 

ilusórias, e que procura fixar representações sobre o ambiente que estamos inseridos. 

Considero a noção de “estética da imperfeição” como prática discursiva e de mudança de 

paradigmas. Além de ser pré-requisito para acolher a improvisação organizacional e a 

aprendizagem da prática. Nesse sentido, questiono como a cultura e seu ambiente 

contraditório e complexo pode caber numa análise como a dos estudos mais conservadores 

sobre o tema e os perigos de transformar esse campo, justamente por não se adequar a ele, em 

um campo sempre associado ao despreparo. 

Se a improvisação conduzida por artistas em suas criações serve de metáfora para a 

ação de gestores dos mais diversos setores produtivos da indústria e do comércio, é valioso 

pensar nessa metáfora para dar a entender esses processos dentro da gestão de matéria tão 

subjetiva e complexa como a cultura e as artes. 

Mais uma vez trazendo para o debate estudos e pesquisas relacionadas às artes, Jorge 

Alencar, participante e fundador da Dimenti, se pergunta sobre que corpo pode dançar, a 

partir do pressuposto da existência de um ideal normativo: 

 
“As relações de poder articuladas nas práticas de significação e de normatização de 
uma representação de corpo podem ser constituídas ao mesmo tempo pela 
linguagem e pelo próprio corpo que dança enquanto um campo político. O corpo 
canônico proposto e reiterado há séculos pelo balé clássico é um lugar fértil para se 
entender o fetiche da representação sobre dança. O balé não é o vilão, porque não 
interessa eleger um algoz. (...) A transmissão consensual de uma tradição histórica 
como o balé serve de base para um comparativismo cultural que gera hierarquias de 
corpo (...) que demandam uma séria redefinição.” (SAMPAIO, 2007, p. 13) 

 

Podemos entender e transpor para nossos estudos sobre gestão as relações de poder 

articuladas nas práticas de significação e de normatização que representam uma gestão ideal. 

A gestão canônica proposta e reiterada pelos estudos organizacionais mais conservadores 
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torna-se fértil para a exclusão da gestão das artes como campo pertinente de estudo e não 

apenas como um lugar de “falta”. 

No segundo capítulo, realizo breve reconstituição histórica da trajetória de mais de 

vinte anos da Dimenti Produções, fazendo uma exploração dos complexos labirintos da 

memória. Remontar esse histórico e os formatos de gestão experimentados nesses anos é 

partir de matérias movediças como memórias e afetos, que podem desvelar escolhas e desejos, 

contexto e políticas vigentes. Inclusive trarei nessa narrativa questões estéticas das obras 

produzidas, na medida em que elas explicitam aspectos importantes dessa relação entre 

criação e gestão, até porque a experiência artística aqui é tratada como forma legítima de 

produção de conhecimento. É a partir dessa perspectiva e desse meu retrovisor da memória, 

além de matérias de jornal, escritos, planilhas da época e arquivos diversos que irei trazer a 

trajetória desse empreendimento cultural. Com o objetivo de produzir um ordenamento 

temporal que não esteja resumido aos fatos e acontecimentos, mas que buscou desvelar a 

trajetória de um projeto protagonizado por diferentes sujeitos, incluindo a mim. Entender 

sobre esse trajeto e atuação dirá muito sobre a gestão e produção do IC – Encontro de Artes, 

dando a ver que escolhas e contextos, ética e estética, práticas e políticas são indissociáveis. 

Embora as informações estejam cronologicamente dispostas, a ideia foi produzir percepções 

emergentes para essa história. A minha proximidade com o objeto de pesquisa traz o desafio 

de analisar esse histórico do ponto de vista de quem está completamente implicada e imersa 

nesse ambiente, mas preocupada nas implicações com outros agentes e contextos. 

Muitas vezes o registro histórico é apontado como mera reunião de dados da 

realidade, com função eminentemente arquivista. No entanto, documentar algo sempre 

envolve um ato com escolhas, projetando dimensões poéticas e estéticas. Registro e memória 

operam em dupla direção: à medida que se remonta algo que já passou, projetam-se novos 

aspectos, leituras, percepções. A ideia não é instalar um teor nostálgico, nem trazer uma 

narrativa excessivamente autocentrada, mas dar movimento à memória, entendendo-a como 

ação modificadora do presente e do futuro. O que se escreve sobre, o que se narra sobre, o que 

se compartilha, são todos parâmetros usados para pensar o que se cria. 

Nesse capítulo, “(...) lembro- lhes, novamente, que sou totalmente parcial: parto do 

meu ponto de vista, de quem o experimentou e o experimenta, ora de dentro, ora de fora (se é 

que a bidivisão é possível) e de quem toma o seu processo, [...] como um objeto de pesquisa 

para produzir outro tipo de conteúdo.” (LACERDA, 2018, p. 16) 

No terceiro capítulo, concentro-me na experiência de produção e gestão do IC – 

Encontro de Artes, sob o ponto de vista dos aspectos singulares e relacionais ao tratar dos 
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desafios, tensões e contingências implicados na realização de um festival e mais 

especificamente na décima segunda edição do IC – Encontro de Artes, dando relevo ao 

festival como espaço de formação de gestores, para além da gestão como algo relacionado aos 

conceitos de eficiência e eficácia. 

É importante ratificar que, ao desenvolver esse estudo articulado à minha prática 

como gestora, procuro aproximar a minha atuação aos meus interesses em esfera acadêmica 

para efetivar um processo de ressignificação mútua desses dois modos de atuação. Com esse 

estudo, não apresento um programa de soluções definitivas para a gestão de um 

empreendimento cultural a longo prazo, mas compartilho a forma como a Dimenti se 

relaciona com os problemas que se apresentam na vivência dessas experiências de gestão. 

Ainda que eu trate nessa análise de uma experiência de gestão que eu ajudei a 

compor, não pretendo utilizá-la como modelo a ser seguido, mas articular os meus 

investimentos acadêmicos com a minha prática, ao sistematizar a experiência, explicitando 

suas formulações conceituais e estratégias. Ao falar de função política na gestão, no exercício 

de produção de conhecimento, portanto, estou implicada de maneira enfática, tanto na 

reflexão acadêmica que realizo, como na produção do projeto em si, assim como em minha 

agenda política enquanto gestora. 
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1  ARTE E OUTRAS MAGIAS: MOLDURA CONCEITUAL 

 

Neste capítulo apresentarei a moldura conceitual do trabalho. Utilizo as noções de 

improviso e improvisação, a partir de situações artísticas e de autores diversos que falam de 

improvisação organizacional e estética da imperfeição como aspectos capazes de trazer 

inovação, criatividade e aprendizagem nas organizações. A intenção é dar mais uma volta 

nessa equação e trazer a improvisação organizacional como ferramenta de análise da gestão 

de empreendimentos artísticos e culturais. 

O termo “improviso” é muitas vezes utilizado para dizer sobre a solução dada a uma 

situação inusitada, imprevista, emergencial. O senso comum acabou rotulando a improvisação 

como precariedade - algo sem planejamento, sem reflexão, sem apuro e com pouca eficiência 

em seu resultado. Pensadores contemporâneos da área da administração têm trazido o termo 

“improvisação organizacional” como algo valioso para o crescimento, renovação e 

criatividade dentro de empresas de diversos segmentos, tomando algumas práticas artísticas 

como metáfora, a exemplo do jazz, do teatro, do repente.  

Se a improvisação conduzida por artistas em suas criações serve de metáfora para a 

ação de gestores dos mais diversos setores produtivos da indústria e do comércio, é valioso 

pensar nessa metáfora para dar a entender esses processos dentro da gestão de matéria tão 

subjetiva e complexa como a cultura e as artes. Trarei aqui pesquisadores da Cultura que 

discutem as ideias de gestão cultural e diversidade, propondo um recorte específico sobre a 

gestão de festivais e seus desafios de sustentabilidade, atravessadas pelas noções de 

experiência e aprendizagem na prática da gestão. 

 

1.1  IMPROVISAÇÃO, SUAS APLICAÇÕES E APRENDIZADOS 

 

A palavra vem do latim improvisus e quer dizer “inesperado, repentino, imprevisto”2. 

O termo é associado a algo que se realiza ou se inventa de repente, sem qualquer preparação 

anterior, sem ensaio e ganha ainda contornos de “às pressas”, remendo e imperícia. A 

proposta é requalificar essa palavra a partir, principalmente, dos estudos de Karl Weick e 

                                                
2 Segundo dicionário Houaiss: “Improvisar: 1. fazer, arranjar de repente, sem preparação, organizar às pressas; 2. 

compor na hora, sem prévio preparo, de improviso; 3. engendrar na hora (mentira ou desculpa); inventar, 
mentir; 4. invocar falsamente ou forjar (leis, documentos, costumes inexistentes); 5. criar (objeto) com os 
recursos do momento; 6. desempenhar (papel, função etc.) para o qual não se está habilitado; 7. executar 
improviso (conjunto)”. 



26 

 

Miguel Pina e Cunha, sublinhando características importantes e suas potências na gestão de 

organizações e, mais especificamente, na gestão e produção cultural. 

Agir com improviso é visto quase que como um gesto de irresponsabilidade. Tem-se 

a ideia de que se a pessoa se deixa levar pela improvisação, o mais provável é que não chegue 

a lugar nenhum, pois todo objetivo para ser alcançado demanda planejamento. É clara a 

inclinação de que a improvisação deve ser deixada bem longe das áreas importantes da vida, 

já que sugestiona uma prática inadequada que envolve falta de seriedade, estudo e trabalho. 

Alguns dos sinônimos da palavra improvisação são mentir, inventar, remediar, falsear – 

“improvisou-se de médico”. Ainda encontramos muitas vezes a palavra em contextos 

relacionados aos esportes - “o treinador afirmou que terá de improvisar o jogador em outra 

posição.” 

Toda essa carga pejorativa e relacionada à precariedade dá pistas de como esse termo 

foi visto nos estudos da Administração. A improvisação era algo que deveria ser evitado a 

todo custo, como um desvio inconsequente e disfuncional, ou as consequências poderiam ser 

danosas para a empresa – prejuízos financeiros, perda de clientes e fornecedores. Mas será 

que realmente a improvisação é a grande vilã da prática da gestão? Se começarmos a olhar 

pela perspectiva de quem acredita que o improviso deve ser visto como a capacidade do ser 

humano em enfrentar os acontecimentos que se apresentam sem planejamento e que demanda 

conhecimento, habilidade e repertório de experiências podemos começar a buscar os aspectos 

positivos dessa ação e compreender porque os estudos da improvisação organizacional 

ganharam tanto espaço nas últimas décadas. E mais: perceber que o inesperado faz parte do 

cotidiano, aceitando seu aspecto dinâmico e até mesmo contraditório, é fundamental para 

entender que a análise das organizações não pode desprezar a complexidade do ambiente e de 

seus atores. 

Importante observar que a improvisação na gestão sempre existiu. O que de fato 

aconteceu é que os investimentos, pesquisas e estudos se debruçaram mais à formulação de 

teorias sobre modelos abstratos e prescritivos. Cunha (2005) afirma que o pensamento sobre 

as organizações é, na maioria das vezes, construído sobre modelos dicotômicos e que a 

organização acaba sendo vista como um mecanismo caracterizado pela regularidade e 

previsibilidade, locus de ordem e rotina. O que mais importava não era a análise de como as 

coisas aconteciam e sim como elas deveriam ser. A improvisação não era considerada como 

uma prática legítima da gestão e sim como disfunção da organização, algo a ser banido do 

processo organizacional. A improvisação tem conquistado aos poucos um lugar na literatura 
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organizacional, à medida que a contemporaneidade traz outros contornos e desafios que 

demandam atualizar as já estabelecidas ideias de gestão. No Brasil, o estudo ainda é pouco 

explorado e as ideias de improvisação organizacional só começaram a ser difundidas a partir 

dos anos 2000. 

 
Nacionalmente, o primeiro estudo sobre improvisação foi o de Cunha (2002). Nos 
congressos ENANPAD (encontros promovidos pela Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Administração), os primeiros artigos publicados foram os 
trabalhos de Flach e Antonello em 2007 e 2008. Destaca-se também o primeiro 
artigo publicado no ENEO (Encontro Nacional de Estudos Organizacionais da 
Anpad), escrito por Kischbaum, Sakamoto e Vasconcelos em 2007. (FLACH e 
ANTONELLO, 2011, p. 3)  

 

Por outro lado, apostar na improvisação como cura mágica para as empresas que 

possuem carência de renovação e adaptação também não colabora com entendimento desse 

processo. As práticas de improvisação não podem ser confundidas com fruto do acaso ou 

solução rápida e o processo de aprendizagem de uma organização precisa articular contexto, 

disponibilidade de recursos, esforços, experimentação e exigem sentido de direção, 

engajamento, autonomia e intenção real em mudar o estado organizacional existente. 

Um desafio que as artes colocam às organizações contemporâneas é o de considerar a 

improvisação como parte da atividade humana e não como uma aberração contra a qual se 

deve combater para removê-la a todo o custo. Esta base de raciocínio vai associar 

improvisação à criatividade, num “sistema que teria como finalidade proporcionar novidade, 

diferença e liberdade, sendo um conceito que, em muitos momentos, se aproxima das várias 

manifestações artísticas.” (BOUFLEUR, 2013, p. 29) 

 

1.1.1  Improvisação nas artes 

 

Rodrigo Boufleur (2013) traz em na sua pesquisa uma revisão de como a ideia de 

improvisação está sempre ligada à condição de ato humano. Aponta que qualquer forma de 

expressão humana passa pela improvisação a partir do momento que se propõe uma 

configuração única a partir de estruturas dadas. Sendo assim, a improvisação está em nosso 

cotidiano, mesmo que às vezes a gente não perceba e é uma das qualidades que diferencia o 

ser humano da máquina. Por exemplo, isso acontece com a própria fala, quando recorremos às 

palavras e gramática para formular enunciados únicos. Noam Chomsky (1964 apud 

BOUFLEUR, 2013) traz a noção de “criatividade guiada pela regra” e diz que a língua é um 

sistema formalizado de regras e restrições, mas de possibilidades de combinações infinitas. 
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Assim, passamos para uma dimensão em que todos os indivíduos estão em constante processo 

de criação de discursos e sentidos e que esse procedimento pressupõe atravessar o abismo das 

incertezas.  

(...) ao darmos a devida ênfase à dimensão agêntica e colocarmos como pressuposto 
a necessidade e direito de todos indivíduos em produzir sentido para aquilo que 
fazem, isso nos leva à possibilidade que os indivíduos, de forma deliberada 
introduzirão e tolerarão incerteza em suas situações cotidianas para que a partir disso 
possam mobilizar sua capacidade de geração de sentido. Em outras palavras: sem 
incerteza, não há oportunidade de recriação de sentido, o que nos obriga a abandonar 
o pressuposto que os indivíduos conseguem eliminar completamente a incerteza de 
seu dia a dia. (KIRSCHBAUM, SAKAMOTO e VASCONCELOS, 2014, p. 819) 

 

O papel da incerteza na produção do sentido vai pressupor ações de improvisação e 

instigar os pesquisadores da área da administração a entender mais sobre esses processos. 

Segundo Morin (2007, p. 91), “o pensamento deve então armar-se e aguerrir-se para enfrentar 

a incerteza. Tudo que comporta oportunidade comporta risco, e o pensamento deve 

reconhecer as oportunidades de riscos como os riscos de oportunidades”.  

Se pensamos nas artes e em como esse tema é abordado nessa área, chegaremos a 

questões interessantes. Recorrendo mais uma vez ao senso comum (porque muito do que é 

afirmado, reafirmado e retratado de inúmeras formas em nosso cotidiano acaba constituindo 

muito a nossa subjetividade), a primeira imagem que vem à cabeça quando pensamos em 

improvisação nas artes é a do ator em cena, que tem um “branco”, esquece seu texto e precisa 

improvisar para “salvar” a peça e voltar o quanto antes para o roteiro original. 

Indo além da improvisação como mera solução do erro, a improvisação nas artes já 

alcançou muitos outros lugares que não só essa imagem de apuros, com outras práticas e 

entendimentos muito mais complexos associados a ela. A improvisação pode funcionar como 

ferramenta de criação, ou seja, como parte da experimentação e treinamento desses artistas, 

tanto em seus processos criativos quanto na sua formação, para que mais tarde seja 

transformada em obra no seu processo de construção final. Ou ainda, numa terceira 

perspectiva, a improvisação pode ser a própria criação/performance no momento em que ela 

ocorre. Ou seja, sair de um lugar do improviso enquanto erro e virar a própria matéria de 

construção da obra já é algo muito praticado em diversos contextos artísticos. Em se tratando 

dessa última aplicação, o maior ícone das linguagens artísticas em que isso acontece é o jazz, 

que chega a se confundir ele mesmo com a improvisação em si. Iremos aprofundar mais 

especificamente a comparação da improvisação no jazz com a improvisação organizacional, 
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presente em muitos textos, mas, antes disso, faremos um breve panorama de como a 

improvisação é vista por outras linguagens artísticas. 

No teatro, um exemplo clássico de improvisação como linguagem é a Commedia 

Dell’Arte. Segundo Berthold o gênero “vivia da improvisação” (2011, p. 353), cujos atores 

costumavam se especializar em um personagem tipo. A encenação partia de um roteiro pré-

determinado segundo esquemas básicos de conflitos humanos com um tema previamente 

definido que era fixado no fundo do palco para guiar os atores-improvisadores. O desenrolar 

da ação ficava ao sabor do momento através de técnicas seculares como pantomimas, chistes e 

trocadilhos que sustentavam os atores em cena (BERTHOLD, 2011). 

Existem vários graus de improviso que englobam o jogo dramático. De acordo com 

Sandra Chacra (1991), 

 
(...) a improvisação tem uma história longa, tão antiga como a do homem. Ela vem 
desde as épocas primitivas perdurando como manifestação até o presente. Todas as 
formas de arte tiveram uma de suas origens na improvisação. O canto, a dança e os 
rituais primitivos assumiam formas dramáticas num jogo em que um dos polos é a 
atualidade improvisada. (CHACRA, 1991, p. 24) 

 

As improvisações tradicionais em teatro muitas vezes são vistas como meios para se 

atingir um determinado fim, relacionado a uma obra maior. Por exemplo, um diretor pode se 

valer do recurso da improvisação para exercitar os atores que interpretarão Romeu e Julieta, 

incentivando relações afetivas entre eles, sem utilizar naquele momento as palavras do texto 

escrito por Shakespeare, de modo a experimentar determinadas emoções durante o processo 

de ensaio para o espetáculo, ou seja, visando um treinamento que tem a encenação final como 

meta a ser atingida posteriormente. Nesse caso, a improvisação tem por finalidade o 

treinamento dos atores ou o levantamento de material criativo para ser processado e depois 

transformado em cena. 

Na perspectiva defendida por Keith Johnstone3, a improvisação chega em outras 

camadas que não só as da preparação para algo posterior, mas sim como o próprio resultado 

cênico – cada cena improvisada pode ser vista, ao mesmo tempo, como processo e resultado 

do trabalho. A cena não será aperfeiçoada para uma apresentação posterior; é como se ela 

fosse ensaio e espetáculo ao mesmo tempo. A proposta do teatro de improviso de Keith 

Johnstone também é conhecida como teatro-esporte, pois os atores precisam iniciar a 

                                                
3 Keith Johnstone (1933) é um encenador cujos ensinamentos e livros concentram-se no chamado Teatro de 

improvisação. Em fins da década de 1950, como diretor e professor no Royal Court Theatre em Londres, 
começou a investir na preparação de seus alunos através da improvisação. Criou uma série de termos 
conhecidos internacionalmente, entre eles o Teatro-Esporte. 
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improvisação no momento determinado e com tempo estipulado como num jogo com 

ampulheta. Para complementar a imagem metafórica do esporte, temos o encontro entre os 

atores e seu público/torcedores e o palco é como se fosse o campo. Esse tipo de proposta 

permite exercitar habilidades como criatividade e espontaneidade, numa situação adversa e 

extrema, quando se necessita de respostas rápidas. 
 
Definido como uma partida de teatro em que dois times de atores se enfrentam no 
palco na arte de improvisar, o Teatro-Esporte torna o público coautor e testemunha 
de um processo de criação em todas as suas etapas, com os acertos e erros, as 
dúvidas e as certezas que a realização de todo desafio compreende. (ACHATKIN, 
2010, p. 16) 
 

Para Johnstone uma das habilidades mais importantes do improvisador envolve 

trabalhar a aceitação e a cooperação. De modo complementar, ele não crê em boas ou más 

ideias, nem em obstáculos insuperáveis trazidos para a cena: todas as ofertas são vistas como 

oportunidades para alimentar a história  (ACHATKIN, 2010). 

Dentro do contexto da dança, o Contato Improvisação (CI) é uma técnica de 

movimento criada na década de 1970 por um grupo de coreógrafos e bailarinos norte-

americanos, ligados à dança moderna, linguagem ainda emergente na época. Os artistas 

participantes desse grupo, intrigados com as formas maçantes e formatos corporais pré-

estabelecidos das escolas e companhias de dança e, ainda, vivendo sob forte contexto 

histórico de contracultura, fundaram uma companhia chamada Grand Union, que tinha por 

base metodológica o improviso grupal. As primeiras performances de CI foram concebidas e 

dirigidas pelo coreógrafo norte-americano Steve Paxton4 em Nova Iorque dentro dessa 

companhia. A partir de então, a prática vem se disseminando pelo mundo como um trabalho 

corporal fisicamente conectado com a expressão e a consciência do corpo. 

A técnica consiste num trabalho em grupo ou em dupla, em que o peso e contrapeso 

são os elementos chaves para o movimento acontecer, de forma improvisada mas consciente, 

na relação entre corpos. O contato improvisação trabalha a queda e a sustentação, trazendo 

para o corpo um conhecimento próprio sobre seus limites. Além disso, funciona como jogo 

físico de pergunta e resposta, fruto de um trabalho minucioso da escuta e observação do 

ambiente, do seu próprio corpo e do corpo do outro. 

                                                
4 Steve Paxton (nascido em 1939 em Phoenix, Arizona) é um dançarino experimental e coreógrafo. Sua formação 

inicial foi em ginástica, tendo trabalhado com Merce Cunningham e José Limón. Ele foi um membro fundador 
do grupo experimental Grand Union e, em 1972, nomeou e começou a desenvolver a forma de dança 
conhecida como Contato Improvisação. 
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A prática constante do CI, além de ser potencialmente uma ferramenta de 

autoconhecimento, é ainda pedagógica em relação ao corpo, suas alavancas, pontos de apoio, 

flexibilidade. Além disso, é uma prática pioneira na quebra de paradigmas de gênero, já que 

tanto o homem quanto a mulher podem liderar o movimento. Com referência às sessões 

musicais de jazz e blues, os encontros de contato improvisação são chamados de jam. 

Partindo dos mesmos princípios dos encontros musicais, a jam tem por objetivo deixar o 

movimento espontâneo acontecer, num diálogo corporal entre os participantes, num jogo de 

improviso criativo com um tempo estabelecido previamente.  

Daniela Guimarães, pesquisadora da dança, em sua dissertação de mestrado sobre 

improvisação enquanto construção de dramaturgias diz que essas ações realizadas no instante 

presente são pautadas nas descobertas individuais e coletivas, estas sempre em relação e 

abertas às incertezas e instabilidades do ambiente e que é justamente esse emaranhado de 

inter-relações que ela considera a dramaturgia da obra. E afirma que “esta prática dá ao 

improvisador a oportunidade de tornar-se um criador, bem como deixar de ser um repetidor de 

movimentos criados por outro corpo (o do coreógrafo).” (GUIMARÃES, 2012, p. 118) 

Mesmo no cinema, uma linguagem marcada pelo planejamento e pelo cronograma, 

em que cada profissional que está no set de filmagem recebe um documento chamado “ordem 

do dia”, que nada mais é do que um guia de organização e check list para todos os núcleos 

técnicos envolvidos em uma diária de filmagem, nem sempre tudo acontece como o 

planejado. Podemos encontrar vários sites que mostram como algumas cenas famosas do 

cinema chamado blockbuster foram fruto de improvisação, seja pelo improviso de atores em 

cima do roteiro prévio ou por alterações de última hora feitas pela equipe criativa e técnica do 

filme, tornando-se clássicas na indústria cinematográfica. Dentro das cenas mais conhecidas 

está uma do filme “Indiana Jones: os Caçadores da Arca Perdida” (1981), na qual o 

personagem Indiana Jones se depara com um inimigo gesticulando com maestria a sua 

espada. O arqueólogo espera que o bandido termine o malabarismo, saca um revólver e 

simplesmente atira. Essa foi a solução para não filmar a briga prevista no roteiro, pois, nesse 

dia, o ator Harrison Ford, que interpretava Indiana Jones, estava com intoxicação alimentar e 

sem condições de fazer a cena como na descrição original. 

Podemos ir mais fundo e pensar nos filmes que trazem a investigação e o improviso 

como parte do conceito do dispositivo criativo do filme, quando os procedimentos de 

produção e criação empregados determinam a produção de sentido no filme visto na tela do 

cinema. No filme Helena, a criadora do filme Petra Costa partiu para gravar em Nova York, 

levando consigo uma agenda de telefone com os antigos contatos da irmã suicidada e pôs-se a 
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procurar todas as pessoas que estavam ali, uma por uma, buscando os nomes na internet e nas 

redes sociais. O longa começou a tomar corpo e a ganhar o aspecto definitivo quando a 

diretora decidiu durante o processo do filme inserir-se na cena, como personagem e 

documentarista, gravando também seu percurso e estruturando o roteiro a partir daí. 

Outro exemplo é quando pessoas que representam a si mesmos e que, sem roteiro 

prévio, encenam suas vidas na perspectiva do improviso. Dessa forma a relação que se 

constrói no espaço de filmagem se potencializa pela presença do inesperado. Um grande 

exemplo desse cinema foi aquele produzido por Eduardo Coutinho, no qual a condição de 

confiança precisa ser estabelecida de ambos os lados, pois o que será filmado em última 

instância é o resultado deste entrelaçamento. A presença do diretor na cena, a interação com 

os personagens e o improviso em muitas situações contornam e fundam um estilo. Como 

lembra Consuelo Lins (2004), a questão fundamental nos filmes de Coutinho não é filmar 

uma realidade pronta ou verdadeira, mas uma realidade sendo produzida no contato com a 

câmera. Nessa forma de fazer documentário o controle em relação à cena é quase como um 

jogo com a sorte e o acaso. 

Outro termo que está associado à improvisação é o conceito de bricolagem, quando 

percebemos que a improvisação é um processo bem mais complexo do que a ideia de 

liberdade total, até porque liberdade é “não deixar que as expectativas de possuir tudo aniquile 

a ação de escolher” (GUIMARÃES, 2012, p. 217). A bricolagem é pautada por estruturas 

mínimas, isto é, regras gerais, normas, crenças e alicerces que precisam ser observados no ato 

de improvisação. Existe uma falsa crença de que a improvisação parte de elementos livres, 

sem articulação, totalmente espontâneos e sem nenhum planejamento, como se fosse a 

expressão pura e absoluta de uma ação destituída de regras. Pensando no exemplo do jazz, a 

improvisação só pode ocorrer quando os músicos compartilham coletivamente da base 

harmônica e importante lembrar que pausas e silêncio também fazem parte do processo de 

improvisação. 

Uma das traduções para o inglês da palavra francesa bricolage é “do-it-yourself”, que 

no português é “faça você mesmo”, que, por sua vez, também está associada a um termo que 

vem sendo muito utilizado aqui no Brasil nos últimos anos que é o conceito de “gambiarra”, 

um tipo de processo de improvisação do cotidiano relacionado à improvisação de objetos 

industrializados, visando a finalidades utilitárias. Segundo Boufleur (2013), as “gambiarras” 

constituem procedimentos necessários e complementares ao uso dos artefatos produzidos pelo 

modo de produção capitalista, subvertendo seus designs, sendo entendida como manifestação 
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da permanente criatividade humana e como tática social capaz de manobrar a ordem 

tradicional de mercado baseada na perspectiva de consumo passivo. 
 
A emergência do modelo de improvisação tem menos a ver com a mera exploração 
de novas metáforas do que com a necessidade de encontrar modos de atuação mais 
adaptados às exigências de um mundo organizacional em mudança (CUNHA, 2002, 
p. 38). 

 

Mesmo percebendo que a improvisação ocupa um lugar de grande importância nas 

artes, ainda assim, o seu valor não é consensual e universal nas artes ocidentais. Se pensarmos 

nas chamadas artes eruditas, vinculadas às elites dominantes, como a música de orquestra, a 

ópera, o balé, as pinturas renascentistas, a improvisação não tem campo muito fértil. As 

manifestações artísticas e culturais estão histórica e socialmente ligadas às formas de 

organização social em que foram produzidas. Isso se torna claro, por exemplo, quando 

pensamos no balé clássico, modalidade de dança que surgiu nas cortes europeias como 

entretenimento para realeza e que foi sendo cada vez mais elaborada através de um código 

técnico de passos e normas. Nessas linguagens artísticas, podemos perceber uma proposta de 

trabalho mais pautada na reprodução e repetição, no domínio da técnica e na busca pelo 

resultado considerado perfeito. São estruturas que normalmente perpetuam uma hierarquia 

dos processos de formação e pensam os corpos como engrenagens substituíveis de um 

sistema, com pouca margem para implicação da criatividade ou improvisação. 

Há, ainda, uma bibliografia ampla e difundida a respeito de práticas de improvisação 

como práxis pedagógica, interessadas no processo educacional e não necessariamente em 

função da constituição de um produto artístico como fim. 
 
As artes são uma fonte inesgotável de recursos pedagógicos e de inspirações com 
sua energia transformadora e pode ser aplicada aos estudos sobre ensino-
aprendizagem da administração por ser esta uma delicada arte de administrar 
pessoas e organizações em ambiente multidimensional, de alta complexidade, 
alimentado por questões objetivas e subjetivas. (DAVEL e BARBOSA, 2018, p. 9) 

 

Não é difícil perceber como todas essas imagens, metáforas e competências são 

aproveitáveis dentro de variados contextos sociais e profissionais, mais especificamente se 

pensarmos o trabalho de gestores. Essas referências da improvisação em diversas linguagens 

artísticas geram possibilidades de comparação com os gestores-improvisadores descritos pelos 

pesquisadores dos estudos organizacionais. Esse tipo de engajamento na gestão pressupõe 

maior envolvimento do indivíduo, processo e resultado como uníssono, desenvolvimento de 

habilidades como criatividade e escuta, respostas ágeis para os desafios e situações adversas 

que se apresentam, dúvida e certeza, erro e acerto como parte do mesmo binômio, capacidade 
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de adaptação e cooperação, descobertas individuais e coletivas, autoconhecimento e 

consciência dos limites, exercício de flexibilidade e sensibilidade na observação do ambiente. 

 
1.1.2  Improvisação organizacional 

 

As discussões sobre a improvisação organizacional têm ganhado um espaço 

crescente nos Estudos Organizacionais. Mas esse é um movimento muito recente; o século 

XX, na esfera das teorias da gestão, foi marcado prioritariamente por uma supremacia das 

teorias que queriam sistematizar o funcionamento das organizações a partir da previsibilidade, 

harmonia e ordem. A ideia era eliminar o caos e o imprevisto e colocar como meta uma 

gestão completamente planejada e organizada. A questão é que o ambiente onde estão imersas 

essas organizações é movediço e não pode ser totalmente controlado. Aceitar os momentos de 

crise e desordem como aspectos que fazem parte da experiência dos gestores é fundamental 

para que as imprevisibilidades sejam acolhidas e transformadas, suscitando assim a 

criatividade e a inovação (CUNHA, 2002). 

Desde os idos 1600, Galileu já defendia que a terra é redonda e não está parada, mas 

o mundo organizacional parece ainda tentar forjar um mundo linear, plano, ordenado. 

Perceber o ambiente com seus processos dinâmicos e não como estruturas estáveis é 

fundamental para maior complexidade na leitura desses contextos. Nos estudos de física do 

ensino médio, é comum aparecer enunciados que começam assim: “considerando as CNTP 

(condições normais de temperatura e pressão)” ou “desconsiderando o atrito, qual a 

velocidade da bola quando ela atinge seu destino?” A criação de um protótipo organizacional 

em condições irreais e laboratoriais não ajuda a entender como lidar com muitas das situações 

que são próprias da prática da gestão. 

A chegada da organização científica do trabalho trouxe “uma abordagem sistemática 

de estruturação das tarefas, desenhada para aumentar a eficiência organizacional por via da 

redução do desperdício humano.” (CUNHA, 2005, p. 97) Para pensar nesse momento, 

podemos lembrar da cena icônica do filme Tempos Modernos (1936), de Chaplin, na qual 

vemos a imagem de uma linha de montagem de uma fábrica, com Carlitos, vestindo macacão 

junto a outros operários, trabalhando na esteira na repetitiva tarefa de apertar parafusos. A 

cena traz sua crítica através da situação cômica instaurada, em que o operário se esforça para 

não perder o ritmo mesmo com coceiras, uma mosca enervante e o aumento da velocidade da 

esteira.  
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Podemos considerar a obra clássica de Taylor, “Princípios de Administração 

Científica” (1911), como um marco, pois incorporou o adjetivo “científico” ao campo das 

pesquisas em organizações, propondo que administrar uma empresa devia ser visto como 

ciência. Taylor concentrava seu argumento na eficiência do trabalho, que envolve fazer as 

tarefas com a máxima economia de esforço. Miguel Pina e Cunha chegam a comparar o 

Taylorismo ao trabalho das orquestras clássicas, onde cada músico executa a visão do 

compositor genial, limitando a complexidade e a criação ao topo, sem dividir com a base 

decisões e discernimentos (CUNHA, 2005). 
 
O tempo passa então a ser tratado como uma mercadoria, particularmente a partir da 
revolução industrial, nas relações de produção e de trabalho. Com isso, substitui-se a 
tarefa pela duração do trabalho como principal unidade de produção. O tempo, nessa 
abordagem, é considerado um recurso e um fator de produção. (FLACH e 
ANTONELLO, 2011, p. 176) 

 

A eleição da “melhor maneira” boicotava aspectos criativos, relacionais, subjetivos e 

contingenciais. A partir desta condição, os procedimentos que não seguem essas normas e 

esses padrões são considerados irregulares e inadequados. Dessa maneira, a improvisação 

passa a ser vista como ação marginal. 
 
O desafio para as organizações contemporâneas já não é, como para Taylor, o de 
colocar o sistema acima das pessoas, mas antes o de usar o sistema para alavancar o 
potencial das pessoas. (...) Esta concepção valoriza o potencial de agência humana, a 
liberdade de decisão e a assunção de responsabilidades. Estas poderão ser 
características importantes para aumentar a flexibilidade organizacional em 
ambientes complexos, os quais poderão exigir mais as características de bandas de 
jazz que as das tradicionais orquestras sinfônicas. (CUNHA, 2005, p. 101) 

 

O conceito de bricolagem trazido para o campo dos estudos organizacionais por 

Weick (1992) ocorre através do processo de criação de sentidos, gerados a partir dos recursos 

disponíveis e utilizados como parte do repertório de ações já experienciadas. Mesmo que o 

caminho na improvisação seja inédito, a pessoa que o executa – o bricouler - já passou por 

um processo de aprendizagem e possui conhecimentos e repertório que podem ser 

reorganizados de modo a tornarem-se úteis nas dinâmicas que surgirem, podendo ser 

utilizados como estrutura para desenvolvimento de suas ações. Weick vai dizer que o 

improvisador cria em retrospectiva e que a improvisação ocorre em ambientes estruturados e 

não por meio do caos. (FLACH e ANTONELLO, 2011) 
A improvisação baseia-se em parte no passado, tendo em vista as experiências 
anteriores acumuladas. No entanto, sua ação é predominantemente no presente e 
baseada muito pouco no futuro. (FLACH e ANTONELLO, 2011, p. 177)  
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As rotinas podem levar à improvisação, na medida em que suportam a flexibilidade 

nas práticas locais e concretas. Assim, a improvisação a partir da bricolagem pode ser vista 

como prática funcional adaptativa, trabalhando com os recursos disponíveis e combinando 

estrutura e autonomia.  

“Para coordenar, com um mínimo de consenso e um máximo de diversidade” 

(WEICK, 2002, p. 10) o trabalho do gestor é criar um chão, suporte que seja firme e frouxo ao 

mesmo tempo, com contexto compartilhado e de autonomia e, ao mesmo tempo, com 

interdependência entre os agentes. No caso de um festival, por exemplo, podemos considerar 

esse chão como o pensamento curatorial de seus organizadores.  
 
A tarefa precisa ser clara o suficiente para que haja entendimento comum, para que 
todos se sintam orientados o bastante para começar a pesquisar. Ao mesmo tempo, a 
tarefa precisa ser aberta o suficiente para que os caminhos sejam imprevisíveis. (...) 
a eventual ausência de controle voluntário, [a presença de] tarefas abertas e [de] 
resultados imprevistos dependem, em grande medida, de competências criativas e 
metodológicas do profissional que conduz a experiência. Práticas assim não podem 
estar pautadas, exclusivamente, através de manuais estritos. (TRIGO, 2014, p. 118) 

 

O improvisador se constitui um sujeito disposto e preparado para resolver problemas 

e suas ações demandam estratégias e tomadas de decisão que passam, necessariamente, pela 

escolha e pelo risco. A improvisação envolve senso de criatividade e inventividade e, 

portanto, está relacionada à emancipação e à conquista de liberdade por parte de quem a faz. 

Desta maneira, o improvisador precisa estar consciente de que os erros podem ser 

oportunidades para novas informações e para acesso à formação de novos significados. 

Provocar a participação dos executores de forma empenhada, construtiva e crítica 

parece ser uma forma interessante para se entender a improvisação organizacional. E, para 

que a improvisação volte a ser considerada na equação, é decisiva a mudança de olhar desses 

pesquisadores; para que se saia de uma estética da perfeição para uma estética da imperfeição. 

Se a estética da imperfeição for de fato assimilada e compartilhada, as pessoas estarão mais 

dispostas a assumir os riscos associados à improvisação pois, a partir dessa visão, vai ser 

possível uma análise sempre a partir de um contexto, daquilo que era a matéria-prima 

disponível. 

 
Não quero fazer a apologia do fracasso, nem mesmo encorajar um retrocesso em 
excelência e qualidade. Ao invés disso, minha intenção é trabalhar por uma forma de 
pensar que aprecie os erros que ocorrem quando as pessoas fazem inovações 
genuínas, profundas, laboriosas. Não estou me referindo a descuidos ou lapsos. 
Estou falando de faltas de alcance. O objetivo aqui é construir algo em prol do que 
Gioia (1988, p. 55) chamou de “estética da imperfeição”. (WEICK, 2002, p. 13) 



37 

 

Como a citação acima deixa claro, não há nessa perspectiva uma tentativa de 

descartar o planejamento, mas ter em vista que o erro é parte constitutiva do processo. 

Improvisar envolve autonomia e carrega a responsabilidade inerente de ter que lidar com as 

próprias escolhas. Para que se possa encorajar as pessoas a se lançar no desconhecido da 

improvisação é preciso tentar se despir do estigma do fracasso e da intolerância ao erro, 

articulando novos padrões de avaliação e leitura de resultados. E deverá também pensar e 

interpretar os erros quando eles ocorrem. E até mesmo deixar de usar a palavra “erro” nesse 

contexto, porque é necessário novo vocabulário e conjunto de imagens que não estejam 

associados à perfeição.  
 
A estética da imperfeição cria um quadro mental distinto em relação ao erro. Os 
erros passam a ser vistos como experimentos com os quais as pessoas podem 
apreender, como adversidades que têm que ser incorporadas ou normalizadas, (...) 
como inevitáveis quando é avaliada uma atividade pessoal e não um produto 
impessoal. (WEICK, 2002, p. 14-15) 

 

A estética da imperfeição não utiliza como padrão a concordância ou desvio de 

algum plano ou modelo ideal. No lugar disso, ela utiliza como seu padrão alguma noção do 

grau de organização e estrutura que poderia ser extraída, retrospectivamente, dos materiais 

que estão disponíveis, dado que foram gerados por seres humanos falíveis, com ferramentas 

também falíveis, sob a pressão do tempo. 

 

1.1.3  A estética da imperfeição para uma análise organizacional 

 

A improvisação na música esteve presente na prática criativa de grandes nomes da 

história da música ocidental como Mozart, Beethoven, Chopin etc. Quando, após 1800, as 

composições começam a ser completamente fixadas na pauta, os músicos intérpretes 

começam a tocar estritamente o que estava registrado. Goehr (1992) aponta dois fatores como 

responsáveis pela perda de espaço e valor da improvisação na música clássica: a noção do 

compositor gênio e o surgimento do copyright. Não havia mais espaço para improvisação por 

parte dos solistas e as pautas tinham os direitos do autor protegidos. “A visão e o gênio do 

compositor subjugaram a subjetividade e a criatividade dos intérpretes.” (CUNHA, 2005, p. 

96). Do intérprete só se esperava agora a perfeita execução da obra. 

Com essa nova situação, o que restava era monitorar e controlar com rigor a 

execução de uma obra. Se pensássemos numa orquestra, existia o compositor-gênio-líder, o 
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maestro-capataz e os músicos-operários. Nesse caso, a semelhança com uma organização 

burocrática não é mera coincidência, onde muitas vezes se restringe a gestão à prática do 

comando e controle. Ao músico era exigida a melhor técnica, o nível mais sofisticado de 

domínio de seu único instrumento. “A criatividade passa a ser um domínio do gênio 

visionário e inspirador, mas um terreno vedado aos executantes.” (CUNHA, 2005, p. 96) 

 
A partitura transforma a existência passageira da música tocada em algo perene, 
enquanto um objeto codificado que permite uma base de reativação da performance 
musical. (…) Entretanto, nunca saberemos ao certo como essas músicas eram 
executadas em suas versões originais. As composições destes artistas não são 
estátuas que chegaram ao nosso tempo como objetos de comprovação de suas 
próprias existências. Nossa ligação com esses músicos é construída por meio de 
registros de suas composições e não de suas obras em ação. Não saberemos, com 
toda a certeza, como a Nona Sinfonia de Beethoven ou 40a Sinfonia de Mozart eram 
tocadas por eles próprios. (NETO, 2014, p. 25) 

 

Karl Weick (2002) analisa a problemática da inovação nas organizações tomando 

como fonte de exemplo o jazz. Na perspectiva dele, é fundamental estudarmos para além das 

organizações, se realmente queremos conhecer a sua lógica. Deste modo, o autor analisa o 

processo de produção e avaliação do jazz para problematizar o fenômeno da inovação, da 

geração de ideias e criatividade dentro do mundo organizacional, refletindo sobre o problema 

que se apresenta de se atingir ordem dentro da diversidade e adversidade. 

Uma das maiores características do jazz é a improvisação, que pressupõe que os 

músicos atuem sem uma completa obediência à partitura e faz com que cada um dos 

integrantes da banda atue também como solista, buscando virtuosismo tanto na criação quanto 

na interpretação de um tema. Ou seja, temos uma situação oposta entre as horas e os meses de 

composição e ensaios em busca da composição e execução perfeitas em comparação aos 

milésimos de segundo entre as notas tocadas, irreversíveis, em frente ao seu público. Mesmo 

numa trajetória relativamente breve do jazz5 percebe-se que, num primeiro momento, existiam 

músicas que envolviam trechos compostos e instantes de improvisação solo e que, depois, 

                                                
5 De criação afro-americana, o jazz é uma manifestação artístico-musical originária de New Orleans, onde, 

durante o fim da escravidão, por volta do final do século XIX, artistas negros se expressavam musicalmente, 
utilizando-se da influência europeia da música clássica. Os instrumentos musicais básicos para o Jazz são 
aqueles usados em bandas marciais: metais, palhetas e baterias. No entanto, o jazz, em suas várias formas, 
aceita praticamente todo tipo de instrumento. O jazz não foi considerado como música até por volta de 1915, 
mas hoje é mundialmente conhecido, inclusive tendo se adaptado a muitos estilos musicais de cada lugar, 
obtendo, assim, uma grande variedade melódica, harmônica e rítmica. Possui grande variedade de subgêneros, 
como o Swing, Bebop, Cool Jazz, Free Jazz, entre muitos outros. Hoje, o jazz pode ser considerado um estilo 
musical de experimentação, no qual os artistas procuram seu estilo pessoal de execução. 
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passaram para completo descarte das músicas compostas. Mas é importante perceber que 

descartar composições feitas não é garantia de não se cair em um conjunto de clichês e 

maneirismos. O perigo dessa prática está justamente em o artista recorrer a territórios seguros 

e caminhos repetitivos, o que nos levaria a um resultado pouco inovador. Ou seja, descartar 

composições feitas também não é garantia para que se coloque, de fato, em posição de risco e 

superação. 

Apreciar o jazz passa por celebrar tanto seu produto final como a forma de trabalhar 

desses artistas, além do modo como ele é produzido. Envolve necessariamente entender e 

vivenciar o mundo a partir da estética da imperfeição, aprendendo a admirar características 

como multiplicidade, incompletude, acaso, descontinuidade, fragmentação, instabilidade. Sem 

a admiração pelo impulso, pelo repentino e imperfeito, esse tipo de música será sempre 

relegado a uma forma artística de segunda categoria. É preciso perceber algumas das 

características da improvisação para poder apreciá-la, como as limitações impostas e a 

irreversibilidade das decisões, elementos esses que também são encontrados na vida 

organizacional, e de como essas condições podem favorecer a inovação nessas organizações. 

A tese pós-dicotômica está interessada em representar o mundo mais próximo da 

realidade e menos preocupada em como ele deveria ser. Percebemos na literatura da gestão 

um domínio da prescrição, como se a organização fosse um lugar de ordem e rotina, uma 

máquina produtiva sólida, estruturada e previsível. E que a improvisação só pudesse acontecer 

quando surgisse um “estado excepcional”, o oposto do estado “normal”. “Ordem e desordem 

são, portanto, duas realidades gêmeas, mais do que opostas inconciliáveis.” (CUNHA, 2005, 

p. 99) 

 
1.1.4  Aprendizagem na prática 

 

“Experiência é o erro que deu certo” 
Autor desconhecido 

 

“As teorias da gestão, são, frequentemente, reflexões abstratas e prescritivas sobre a 

organização e a gestão. Focalizam o pensamento – o elemento nobre da reflexão – esquecem 

ou subalternizam a ação.” (CUNHA, 2005, p. 99). Parece que teoria e prática são quase 

sempre apresentadas como canais distintos e conflitantes quando abordadas em uma relação, 

como se estivessem separadas por uma barreira entre ambas, não permitindo que o prático se 

equivalha ao teórico e vice-versa. De fato, ainda se percebe uma longa distância entre a teoria 

e a prática, entre o discurso e a execução. 
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Acolher que a ação pode ser fonte de conhecimento e que gera aprendizagem nas 

organizações são percepções dos estudos contemporâneos da gestão. O foco começa a deixar 

de ser as estruturas e sistemas para ser a agência individual; o comportamento humano deixa 

de ser visto como problema para ser visto como potência. Gerir começa a ocupar um lugar de 

cultivar e incentivar a agência e a liberdade individual, não se restringindo a um lugar de 

controle. 

Partindo da possibilidade desse conhecimento organizacional não ser gerado apenas 

no topo, mas também na base, surge uma nova questão: como o conhecimento gerado na base 

pode irradiar e penetrar na organização? A tensão entre as práticas formalizadas e as práticas 

reais é latente e o desafio está em fazer com que esse conhecimento gerado localmente possa 

ser transmitido ao restante da organização e transformado em procedimentos, que, por sua 

vez, devem continuar abertos a reformulações e alterações. As ocasiões de improvisação 

permitem pouco espaço para planejamento, padronização e controle, ou seja, as 

consequências dessas ações serão, de fato, experienciadas. Com isso, torna-se fundamental 

discutir a questão da improvisação e sua articulação com os processos de aprendizagem nas 

organizações. Perceber que o ato de aprender é motivado por problemas, mas não pode se 

restringir a mero arquivamento de soluções prescritivas. Não se trata de buscar estabelecer 

apenas uma relação de causa-efeito entre os fenômenos da improvisação e da aprendizagem, 

mas de buscar compreendê-los em sua complexidade e dinamicidade. 

Segundo Gherardi (2000), aprendizagem organizacional pode ser compreendida 

como sistema de representações de uma organização onde o conhecimento perpassa uma rede 

de transmissão, aquisição, criação, ação e subversão. Sendo assim, conhecimento não é 

separado da prática e a aprendizagem vem a partir dessas experiências. A ação de 

experimentar, de testar, de observar alimenta e instiga novas buscas, novos modos de pensar, 

novas experiências por testar. A experiência sob esse contexto, enquanto alimenta o ato 

improvisacional, é também alimentada e acaba por gerar novos desejos de conhecimento.  

Weick, em seu primeiro livro publicado no Brasil, “A Psicologia Social da 

Organização” (1973), mostra que a maioria das atividades desempenhadas pelas organizações 

utiliza rotinas pré-programadas. Rotinas são eventos e tarefas que acontecem de forma 

sistemática no cotidiano das pessoas e das organizações. As organizações desenvolvem 

rotinas na medida em que racionalizam seus procedimentos, a partir da promessa de Taylor de 

que há uma “melhor forma” de estruturar as atividades de um processo. Ao mesmo tempo, 

elas permitem economia de processamento, na medida em que oferecem soluções prontas para 
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problemas comuns, abreviam o tempo dedicado à deliberação e carregam a legitimidade em 

si. Portanto, entendemos que as rotinas são centrais para as organizações para que elas 

alcancem tanto a eficiência técnica como a legitimidade de seus procedimentos. Assim, 

podemos perceber que as organizações acabam seguindo o seguinte protocolo: planejamento - 

rotina - padronização - controle. 

Entretanto, as rotinas são modificadas, na medida em que elas não se adequam ao 

fluxo de experiências enfrentado pelos gestores no dia-a-dia. Quando um evento inesperado 

ocorre, ele contrapõe-se às rotinas estabelecidas, as quais podem mostrar-se deficientes em 

lidar com a nova situação. A desorganização desse processo leva os indivíduos a procurarem 

alternativas com o objetivo de superar uma nova situação, portanto, as pessoas improvisam 

em decorrência de rotinas que não são mais eficientes. 

Nesse momento, tornam-se fundamentais a ampliação da capacidade de interpretação 

do ambiente, domínio de práticas de liderança, fortalecimento das equipes de trabalho, 

desenvolvimento de habilidades individuais e análise da cultura organizacional. Na medida 

em que os novos procedimentos trazem resultados positivos para as organizações, esse novo 

conhecimento é adquirido e pode ser incorporado aos procedimentos e até mesmo ser 

cristalizado em novas rotinas. O processo de aprendizagem acontece através de uma 

combinação entre os conhecimentos já adquiridos pelos indivíduos e seu rearranjo criativo. 

A questão é que, voltando às metáforas das artes, a situação inesperada ou 

emergencial não é a única forma da improvisação acontecer. Retomando o exemplo do jazz, 

seus músicos se engajam na improvisação sem que o erro de alguém seja o pressuposto. Ou 

seja, há uma fonte endógena de se lançar na prática da improvisação e na mudança das 

rotinas, até porque cada vez que a rotina é “performada”, sempre há engajamento pessoal e, 

portanto, algo de único nela. 

Ao descrever e relatar a metáfora da improvisação do Jazz, Weick nos convida a 

pensar como os indivíduos poderiam, de forma voluntária, colocar em dúvida a percepção da 

sua realidade e, por consequência, a forma como enxergam as rotinas. Importante perceber 

que a improvisação pode ser desencadeada sem a ruptura completa das rotinas e para isso é 

necessário deixar de lado a ênfase exagerada às situações limítrofes. Seguindo nesse exercício 

de comparação, muitos músicos de jazz improvisam a partir de partituras e estruturas mínimas 

e essas se tornam subsídio para criação. Assim, essa base para improvisação pode ser 

entendida como as rotinas estruturadas. 

A improvisação não é a revelação instantânea da criatividade, é o resultado de um 

processo de preparação e conhecimento, inclusive com práticas e conhecimentos 



42 

 

sistematizados do seu ensino. Em contraste com organizações tradicionais, os indivíduos 

podem ser levados a introduzir deliberadamente o inusitado em sua prática profissional, como 

podemos observar em uma performance jazzística. (WEICK, 2002). 
 
A improvisação pode ser concebida como a ação social que permite o 
desatarrachamento (uncoupling) da dimensão performativa e ostensiva das rotinas, e 
pode ser motivada por eventos “exógenos” como choques, por  questões  de 
complexidade sistêmica,  por falhas  e  variações  individuais, mas  também por ação  
deliberada, seja do indivíduo, de grupos, ou por  design  organizacional. 
(KIRSCHBAUM, SAKAMOTO e VASCONCELOS, 2014, p. 819) 

 

Clara Trigo (2014), pesquisadora e artista da dança, propõe um conceito chamado 

Instabilidade Poética, que consiste em “provocar instabilidade para aprender e exercitar 

estratégias criativas de manutenção do equilíbrio” (p. 113). As estratégias de instabilidade 

mudam o posicionamento habitual, gerando deslocamento e reconfiguração de parâmetros. 

Pensando na imagem concreta de um indivíduo que se coloca em iminência de queda, 

observamos a busca do corpo em superar situações desfavoráveis, utilizando de sua 

autonomia para reconstrução de caminhos e sentidos em direção ao “aprendizado que se dará, 

necessariamente, pela experiência, pelo fazer insubstituível e intransferível” (TRIGO, 2014, p. 

112) 

Um aspecto decisivo para a transformação da improvisação em aprendizagem 

organizacional é a metáfora das pausas e os silêncios como parte do processo de 

improvisação. Pausa não pode ser vista como perda de tempo e sim, como condição essencial 

para o assentamento das experiências vivenciadas, para a reflexão sobre as ações tomadas, 

para a análise crítica das decisões. A pausa para reflexão pode gerar aprendizagem que 

promove a criação de uma configuração organizacional equilibrada, procurando conciliar 

visão organizacional, estratégia, dinâmica das relações interpessoais e eficácia dos processos 

organizacionais (ROGLIO, 2006). 

Jorge Larrosa, doutor em pedagogia pela Universidade de Barcelona, onde 

atualmente é professor titular de filosofia da educação, esteve em Salvador para participar da 

sétima edição do IC – Encontro de Artes em 2013. Entrar em contato com suas ideias e 

perspectivas sobre o saber da experiência foi muito instigante naquele momento e podemos 

trazer alguns de seus pensamentos para essa discussão. Larrosa explica que a palavra 

experiência vem do latim experiri, que quer dizer provar; relação ou encontro com algo que se 

prova. O radical é periri, que se encontra também em periculum, perigo. Em grego há 

numerosos derivados dessa raiz que marcam a travessia, o percorrido, a passagem: peirô, 
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atravessar; pera, mais além; peraô, passar através. Muito pertinente para entendermos que a 

palavra experiência contém a dimensão de travessia e perigo. 

 
O sujeito da experiência é um sujeito “ex-posto”. Do ponto de vista da experiência, 
o importante não é nem a posição (nossa maneira de pormos), nem a “o-posição” 
(nossa maneira de opormos), nem a “im- posição” (nossa maneira de impormos), 
nem a “pro- posição” (nossa maneira de propormos), mas a “ex- posição”, nossa 
maneira de “ex-pormos”, com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. Por 
isso é incapaz de experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, ou se 
propõe, mas não se “ex-põe”. É incapaz de experiência aquele a quem nada lhe 
passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada o toca, nada 
lhe chega, nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada ocorre. (LARROSA, 
2002, p. 25) 

 

Ter conhecimento significa ser capaz de participar das atividades requisitadas, 

demonstrando competências na complexa rede de relações entre pessoas, artefatos e 

atividades. Larrosa critica qualquer conversão da experiência em créditos, em mercadoria, em 

valor de troca. 
 
A segunda nota sobre o saber da experiência pretende evitar a confusão de 
experiência com experimento ou, se se quiser, limpar a palavra experiência de suas 
contaminações empíricas e experimentais, de suas conotações metodológicas e 
metodologizantes. Se o experimento é genérico, a experiência é singular. Se a lógica 
do experimento produz acordo, consenso ou homogeneidade entre os sujeitos, a 
lógica da experiência produz diferença, heterogeneidade e pluralidade. (...) Se o 
experimento é repetível, a experiência é irrepetível, sempre há algo como a primeira 
vez. Se o experimento é preditível e previsível, a experiência tem sempre uma 
dimensão de incerteza que não pode ser reduzida. Além disso, posto que não se pode 
antecipar o resultado, a experiência não é o caminho até um objetivo previsto, até 
uma meta que se conhece de antemão, mas é uma abertura para o desconhecido, para 
o que não se pode antecipar nem ‘pré-ver’ nem ‘pré-dizer’. (LARROSA, 2002, p. 
28) 

 

Percebemos, ao final da primeira parte desse capítulo inicial, a importância da 

improvisação para as organizações e gestores contemporâneos. E entendemos que a 

assimilação da estética da imperfeição é necessária para se criar um ambiente propício para a 

improvisação organizacional. Com base nesse paradigma, é imprescindível partir da realidade, 

da prática e não de condições idealizadas e prescritivas. 

 
1.2  GESTÃO NO CAMPO DA CULTURA 

 

Quando tratamos de um universo criativo e instável como o da cultura e das artes, 

parece não haver outra forma de pensar a gestão sem acolher a improvisação organizacional e 

a estética da imperfeição como fontes de aprendizagem dessas organizações. O objetivo é 

pensar ordem e desordem, previsibilidade e imprevisibilidade como as duas faces de uma 
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moeda, como partes do processo organizativo e não como representação simplista de dois 

polos contraditórios, divididos entre bom e mau. Se continuarmos a valorizar excessivamente 

um desses polos e a desconsiderar o outro é provável que não estejamos preparados para as 

turbulências inerentes ao processo. Os estudos da gestão do século XX associaram a 

improvisação à má prática e perceber que o mundo não é organizado, previsível e composto 

por um conjunto de rotinas encadeadas é fundamental para acolher essa abordagem da 

improvisação como estado de potência, ainda mais se associado ao campo da Cultura. 

 
1.2.1  Singularidades e perfil do gestor cultural 

 

Mesmo entendendo que a gestão cultural pressupõe procedimentos administrativos e 

operacionais para a gerência de processos, é importante perceber que ela vai além da 

perspectiva de se entender apenas como um tipo de administração voltada à área da cultura. 

Há importantes especificidades relacionadas ao seu objeto de trabalho, que se relacionam com 

bens simbólicos, imateriais, ligados muitas vezes a experiência e sensações. Portanto, um dos 

desafios destes gestores é articular a gestão com as singularidades da gestão das artes e dos 

bens culturais e lidar com uma matéria que foge das práticas de produção, gerenciamento e 

consumo tradicionais, imersos num ambiente marcadamente instável. 
 
São as singularidades da gestão da cultura e dos bens culturais que subvertem a 
lógica de implantação das teorias de gestão tradicionais na área cultural, e exigem 
dos gestores culturais habilidades específicas para lidar com um produto 
diferenciado. (FERREIRA, 2015, p. 42) 

 

A Teoria Clássica da Administração, desenvolvida pelo engenheiro francês Jules 

Henri Fayol, espera que a gestão seja responsável por garantir que uma organização atinja 

seus objetivos, por meio da gestão de seus recursos (humanos, físicos, materiais e de 

equipamentos, financeiros, entre outros). O foco é a questão gerencial, seja ela de pessoas, de 

processos, ou de estratégias em alinhamento comum em direção a metas predeterminadas. 

Estima-se que o termo tenha vindo do latim “gerere”, que evoluiu para diversas palavras 

como criação, gestação, gerenciamento. 

Para que os recursos financeiros, humanos e materiais sejam destinados a 

determinado fim, é necessário que alguém, no caso o gestor, coloque em prática uma série de 

estratégias de maneira coordenada. A pessoa capaz de exercer essa função é aquela que define 

caminhos e cria metas, a partir dos quais se podem identificar os elementos a serem resolvidos 

ou reforçados dentro de uma organização para alcançar os fins desejados.  
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As funções do gestor são, em princípio, fixar as metas a alcançar, desenvolver os 

planos estratégicos e operacionais que julga mais eficazes para atingir os objetivos propostos, 

conceber as estruturas e estabelecer regras, políticas e procedimentos mais adequados aos 

planos desenvolvidos; analisar e conhecer os problemas a enfrentar, implementar, além de 

coordenar a execução dos planos através de determinado tipo de controle. 

 
Cada organização requer a tomada de decisões, a coordenação de múltiplas 
atividades, a condução de pessoas, a avaliação do desempenho dirigido a objetivos 
previamente determinados, a obtenção e alocação de diferentes recursos etc. 
Numerosas atividades administrativas desempenhadas por diversos administradores, 
voltadas para tipos específicos de áreas e problemas, precisam ser realizadas em 
cada organização. (FERREIRA, 2015, p. 39) 

 

No ambiente cultural, formado por processos dinâmicos, parece que o estado de 

exceção acaba sendo muito mais o estado comum das coisas. Lidamos com descontinuidade e 

subjetividade o tempo inteiro. A gestão aplicada no campo da cultura é ainda recente, muito 

embora hoje já se reconheça o importante papel dos gestores e produtores culturais na 

mediação entre as instâncias políticas, iniciativa privada, artistas e sociedade civil. Os avanços 

percebidos em termos de políticas públicas no país nos últimos anos, em particular no que diz 

respeito aos mecanismos de fomento à cultura, com as leis de incentivo e os editais de cultura 

via fundos de cultura, contribuíram também para maior reconhecimento da gestão como 

função crucial para o desenvolvimento da área. A bibliografia sobre o tema tem crescido nas 

últimas décadas e tem contribuído na reflexão sobre a gestão cultural e o seu reconhecimento 

como área de atuação, até porque o fortalecimento de um campo de conhecimento depende da 

produção e difusão de estudos que reflitam e conceituem suas práticas. 

Como a profissionalização da área é relativamente nova, muitos tiveram que buscar 

conhecimentos durante a vida diária na profissão e a formação autodidata predominou no 

setor dos agentes da organização da cultura. As pessoas que se envolviam para atuar com essa 

matéria prima da ordem do subjetivo e do intangível possuíam afinidades com o universo 

artístico e buscavam executar as demandas burocráticas que se apresentavam. Com o 

crescimento do cenário cultural, a ampliação das fontes de financiamento e a estruturação de 

políticas públicas para o setor, são requeridos conhecimentos profissionais que atravessem 

áreas como a administração, comunicação, gestão, finanças, dentre outros. O 

compartilhamento de saberes e experiências nestas áreas tem sido estratégico para definição 

do perfil dos profissionais da cultura.  

Não havia cursos que formassem tal agente, então a área acabou absorvendo pessoas 
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das áreas de administração, das áreas humanas e artísticas e, inclusive, pessoas sem nenhuma 

formação acadêmica. No campo, podemos encontrar os sujeitos que aprenderam e refletiram 

sobre esse ofício no exercício cotidiano do trabalho, aqueles que buscaram formação mais 

específica para sua atuação e também pessoas que optaram por fazer cursos acadêmicos 

mesmo sem experiências e/ou práticas anteriores. 

Lembrando do trabalho de produtores e gestores antes do surgimento dos primeiros 

cursos de produção cultural no Brasil (mas não só nesse período), vamos perceber alto grau de 

empirismo na forma que as coisas eram/são organizadas. Um bom exemplo disso é o livro “O 

Avesso da Cena” de Rômulo Avelar, lançado em 2008. Segundo o próprio Avelar, o livro 

começou a ser feito em 2003, quando provavelmente os primeiros cursos de produção cultural 

estavam colocando no mercado seus primeiros produtores formados por uma universidade. O 

livro é resultado da trajetória do autor e de suas entrevistas com 53 produtores, gestores e 

promotores culturais e mostra como a formação dos profissionais que trabalham nesta área é 

feita de forma muito intuitiva, com o aprendizado fruto da prática do dia a dia da profissão. 

O livro de Avelar propõe o perfil desses produtores e gestores como profissionais 

que deviam se aproximar das práticas e técnicas de gerenciamento e administração de 

empresas, como forma de potencializar este recente ofício. Saber lidar com elaboração de 

projetos, captação de recursos, passando pela pré-produção e execução de projetos, até a 

estruturação de relatórios e prestação de contas pareciam ser as funções esperadas desse 

profissional. Avelar (2008) relaciona o trabalho do gestor cultural a atividades típicas do 

administrador, “a quem compete atingir determinados objetivos a partir do desempenho de 

cinco atividades: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar.” (AVELAR, 2008, p. 

55) Com base nesse quadro, associando o autodidatismo e a improvisação à má execução e 

baixa credibilidade, ele afirma que: 
 
Nesses novos tempos, não há mais lugar para o improviso e o amadorismo que 
sempre imperaram universo cultural brasileiro. As práticas baseadas unicamente na 
experimentação já não se sustentam, em um mercado cada vez mais severo e 
exigente quanto aos padrões de qualidade. (AVELAR, 2008, p. 49) 

 

Para além desse perfil de gerente e de domínio de ferramentas empresariais, temos o 

entendimento de que a ação desses profissionais da cultura também envolve processo 

reflexivo e crítico sobre a cultura e que requer trabalho integrado, apropriando-se de 

conhecimentos interdisciplinares, ao mesmo tempo em que precisa desenvolver métodos 

próprios e específicos. A Cultura, por ser um espaço eminentemente coletivo e marcado pela 
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transversalidade, sugere possibilidades de reunir e consolidar conhecimentos sociais, 

artísticos, administrativos, econômicos e ambientais, criando uma dinâmica própria de 

atuação. 

Barros (2008a) coloca que o avanço no campo profissional da cultura se deu “menos 

pela perspectiva do bem público e dos compromissos com a cidadania, do que pela pressão do 

mercado alimentado pelos mecanismos de patrocínio cultural e incentivo fiscal”. E que as 

relações da cultura com o mercado exigem a organização da área, o que, entretanto, não pode 

gerar “uma apropriação mecânica e pouco crítica de ferramentas da área gerencial, 

desprovidas de conceitos e teorias”. (BARROS, 2008b) 
 
O profissional responsável pela organização da cultura necessita de conhecimentos 
específicos e singulares da cultura contemporânea, mas entrelaçados com 
informações das demais áreas que deverão manter um diálogo próximo entre o 
universo artístico cultural, o poder público, meio empresarial e a sociedade civil, 
como forma de proporcionar experiência ou contato com o trabalho prático inerente 
à própria atividade do setor. (COSTA, 2011, p. 59) 

 

Falar em gestão cultural significa referir-se a um conjunto de ações e atividades de 

uma organização, pública ou privada, relacionadas à cadeia produtiva (criação, distribuição e 

consumo), realizadas com base em determinada política cultural, abrangendo a administração 

de recursos (humanos, físicos, materiais e orçamentários), buscando trabalhar em rede e 

cooperação, respeitando aspectos legais e entendendo os mecanismos de participação social. 
 
Deve-se considerar, portanto, que a gestão de cultura é um campo profissional 
bastante complexo que, para dar conta de tão ampla diversificação de área de 
atuação, exige uma formação interdisciplinar e, principalmente, a definição de um 
perfil desse profissional. Dando seqüência a esta reflexão, ressalta-se que, além dos 
temas específicos de arte e cultura, é preciso saber transitar pela economia, pelos 
princípios jurídicos, pelo planejamento, pelo marketing e pela administração; 
reconhecer o local onde se atua, identificando suas potencialidades e singularidades; 
problematizar e discutir continuamente sobre os aspectos inerentes à política cultural 
pública e privada; aprimorar os conhecimentos referentes às diversas formas de 
manifestações artísticas, atentando-se para as novas tendências. (CUNHA, 2005, p. 
2) 

 

Nessa perspectiva, evidencia-se o papel do gestor cultural como aquele que vai atuar 

dentro dessas iniciativas, obtendo diagnósticos e formulando estratégias e políticas para essa 

formação a longo prazo. O gestor que não tiver uma formação permitindo-lhe desenvolver 

sensibilidade para a prática criativa poderá deixar de lado processos gerenciais importantes 

para o desenvolvimento de seu trabalho e da organização.  
 
É um conceito de profissionalismo que pode ser caracterizado pelas seguintes 
capacidades genéricas: capacidade de estabelecer uma estratégia e política de 
desenvolvimento de uma organização; capacidade de definir objetivos e propósitos a 
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serem desenvolvidos; capacidade de combinar os recursos disponíveis: humanos, 
financeiros, materiais, etc.; capacidade de aproveitar oportunidades em seu 
ambiente; capacidade de desenvolver um conjunto de técnicas para o bom 
funcionamento de uma organização; capacidade de se relacionar com o mundo 
exterior; capacidade de adaptação às características do conteúdo e setor profissional 
de sua atribuição.6 (MARTINELL, 2003, p. 6, tradução nossa) 

 

Mais do que um gerente eficiente ou um administrador da cultura, a noção de 

diversidade cultural avança no entendimento do papel do gestor. O desenvolvimento de 

capacidades diversas para atender ao mercado é necessário, mas não é suficiente. É preciso 

estar atenta aos modos de gestão presentes nos diferentes padrões culturais, buscando 

equilíbrio entre o domínio da execução e o pensamento crítico e propositivo para seu 

ambiente. 

 
1.2.2  Gestão e diversidade cultural  

 

Quando falamos em diversidade cultural, tentamos nos afastar de uma perspectiva de 

catalogação de manifestações culturais para entendê-la como uma tentativa de visibilidade, 

diálogo e construção de pontes entre as diversas manifestações. A investigação estética da 

diversidade cultural é, ao mesmo tempo, exercício ético e de cidadania. Assumir a 

diversidade, portanto, é assumir a própria condição de existência, deparando-se com as 

contradições inerentes ao processo com o objetivo de “recriar os seus valores e o seu universo 

simbólico, a partir de linguagens e manifestações culturais das mais diversas origens e 

matizes.” (PASCHOAL, 2010). É necessária a interlocução entre cultura, diversidade e 

desenvolvimento, abordando a complexidade dessas relações e criando pontes entre o 

conceito de diversidade cultural, as práticas de gestão e processos de mediação. 
 
Ao se falar de diversidade cultural nos referimos a modelos normativos diversos que 
ordenam não apenas a produção e as trocas simbólicas no campo estético, religioso e 
lúdico, mas que se referem, também, às maneiras como se definem as formas de 
aprendizagem, circulação, apropriação, distribuição, mercantilização de bens e 
processos culturais. A diversidade cultural é, forçosamente, mais que um conjunto 
de diferenças de expressão, um campo de diferentes e, por vezes, divergentes modos 
de instituição. (BARROS e JÚNIOR, 2011, p. 21) 

 

O crescimento do mercado cultural nas últimas décadas no Brasil e a 
                                                
6 És un concepto de profesionalidad que se puede caracterizar por los siguientes capacidades genéricas: 

capacidad de establecer una estrategia y política de desarrollo de una organización; capacidad de definir unos 
objetivos y finalidades a desarrollar; capacidad de combinar los recursos disponibles: humanos, económicos, 
materiales, etc.; capacidad de aprovechar las oportunidades de su entorno; capacidad de desarrollar un conjunto 
de técnicas para el buen funcionamiento de una organización; capacidad de relación con el exterior; capacidad 
de adaptares a las características del contenido y sector profesional de su encargo. 
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institucionalização e organização da cultura passaram a exigir profissionais capacitados e 

especializados a trabalhar com a gestão cultural. A cultura consolida-se como campo com 

lógicas e demandas próprias. Os profissionais da gestão cultural, atuando no gerenciamento 

de processos, recursos e pessoas, podem contribuir de forma efetiva para a organização do 

setor, participando, inclusive, da construção de políticas públicas. 

A mediação entre o universo subjetivo das artes e da cultura com o mercado e as 

políticas públicas requer a atuação de um profissional que “possa viabilizar processos 

artísticos, desencadear o fortalecimento de identidades e contribuir para a superação de 

problemas sociais históricos” (RIBEIRO, 2010, p. 2). 

Pesquisadores contemporâneos da cultura nos convidam a pensar o papel do gestor 

como mediador da diversidade cultural. Desenvolver métodos e técnicas e alcançar nova 

compreensão do papel da cultura e, consequentemente, dos seus profissionais é um desafio do 

gestor cultural que, por meio de sua atuação integral, pode apontar para novos paradigmas, 

métodos e sujeitos que sirvam à diversidade e possibilitem o alcance de formas alternativas e 

sustentáveis de relacionamento profissional na contemporaneidade.  

Para Barros (2018), a cultura e diversidade cultural são resultados de processos 

dinâmicos e, portanto, demandam atualização contínua dos modos de mediação, organização 

e gestão, considerando sua dimensão simbólica, subjetiva e conflitante. O autor pensa a 

formação de gestores culturais para que trabalhem na consolidação da cultura como ponto 

central para o desenvolvimento humano. Problematiza termos como competência e aposta na 

transversalidade como experiência de horizontalidade. Sinaliza para o perigo da demanda 

crescente do mercado por profissionais “competentes” e assinala que “o desafio parece ser o 

de estar atento para os modos de gestão que se fazem presentes nos diferentes padrões 

culturais.” (BARROS, 2008b).  
 
Reconhecer na diversidade cultural apenas a presença de diferenças estéticas é 
simplificar a questão. Há sempre, e é isso que torna a questão complexa, a tensão 
política e cognitiva de diferentes modelos de ordenamento e gestão. Diversidade 
cultural é a diversidade de modos de se instituir e gerir a relação com a realidade. 
(BARROS, 2008b) 

 

Diante da amplitude e alcance da cultura, cresce a responsabilidade de gestores no 

campo da cultura incumbidos de garantir a execução das dinâmicas culturais, sejam eventos, 

projetos, espetáculos, ações de formação ou festivais.  
 
Por um lado, precisamos estar cientes de que ainda estamos lidando com uma 
profissão relativamente nova, cujas competências, saberes, habilidades e, até, campo 
de atuação estão em processo de conformação. Por outro, se ansiamos 



50 

 
verdadeiramente atuar no campo da cultura, em especial, na gestão da cultura ou de 
seus equipamentos, precisamos aperfeiçoar nosso conhecimento a respeito. 
(KAUARK, RATTES e LEAL, 2019, p. 172) 

 

O gestor cultural deve buscar mediar relações e atuar de forma ética e responsável 

para lidar com crises que possivelmente irão emergir. Esse profissional é antes de tudo um 

mediador entre: público, artistas, técnicos, órgãos públicos, Estado, e todos os demais 

envolvidos em uma ação cultural em dada comunidade. Cabe a ele empreender respeitando a 

diversidade cultural do país. 
 
O gestor da cultura lida com temáticas complexas e amplas. Desde as tecnologias 
digitais voltadas para a produção e comercialização de produtos e serviços das 
chamadas indústrias criativas, as diferentes linguagens artísticas, seus recursos 
humanos, políticas específicas e aquelas que afetam diretamente o campo da cultura, 
até aspectos da economia, do direito, da comunicação e dos programas de 
desenvolvimento dos territórios em que as práticas culturais são decisivas para seus 
resultados. (CUNHA e BERTELLI, 2008) 

 

Portanto, voltando ao contexto dos festivais, pensar sobre os diversos modelos de 

gestão desses projetos nos diz sobre curadoria, pensamento, estética e política. A difusão do 

paradigma da sustentabilidade dos empreendimentos culturais traz mais complexidade a toda 

essa discussão, já que tem uma expectativa de sobrevivência desses projetos sem a 

dependência do financiamento do Estado. Analisar as formas de como os festivais se 

organizam, pensam sustentabilidade, conduzem estratégias de mobilização de público, 

entendem sua programação é indispensável para pensar políticas públicas para esse setor. 

A gestão e produção de um festival pressupõe continuidade e regularidade. Pensar 

em continuidade é pensar em um trabalho que exige, sobretudo, conhecimento sobre os 

contextos em questão para promover essa estabilidade. Aqui se evidencia o papel do gestor 

cultural, como aquele que vai atuar dentro dessas iniciativas, obtendo diagnósticos e 

formulando estratégias para sua existência a longo prazo. 

 
1.2.3  Gestão de festivais  

 
Se os festivais cênicos não existissem, teriam que inventá-los. 

Guilhermo Heras 
 

Quando, durante a realização de um festival, vemos espetáculos com lotação 

esgotada, espaços culturais ativos, profissionais em atividade, fornecedores de diversos 

segmentos mobilizados, artistas e público convivendo em espaços comuns, locais alternativos 
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sendo ocupados e reinventados, tudo isso nos desperta o interesse em entender mais sobre os 

festivais de artes e como eles mobilizam seus contextos. O festival cria engajamento e 

mobilização diferenciados, sejam eles através de uma comunicação mais focada e eficiente ou 

pela atração de maiores investimentos. O recorte e enquadramento curatorial propostos pelo 

festival potencializam e intensificam a participação de público, imprensa e artistas em uma 

programação cultural. 

A palavra festival vem do latim festivus, e está intimamente ligada à ideia de festa e 

celebração. No início, esteve muito atrelado também a rituais e cerimônias sagradas, sempre 

com vocação de mobilização de muitos ao redor de um acontecimento. Alguns consideram 

que as celebrações a Dionísio, na Grécia, tenham sido os primeiros festivais culturais da 

história. Os festivais de arte trazem essa mesma ideia de caráter celebrativo e ampla 

participação popular, mas tendo as manifestações artísticas como foco e ponto de partida. 

Segundo Rômulo Avelar (2008, p. 312), festival é “um evento de caráter periódico, 

realizado com o intuito de promover o encontro de profissionais da área cultural e 

apresentações de artistas e grupos. Alguns festivais destinam-se também à formação cultural, 

à experimentação artística e à reflexão, assim como à promoção turística dos locais onde são 

realizados.”  

Paulo Cezar Nunes Júnior (2016) também destaca a importância dos festivais e os 

caracteriza como fenômeno contemporâneo que gera interesses não apenas no mundo da 

cultura, mas também nas áreas a ele interligadas, a exemplo da economia, da comunicação e 

da política pública.  
 
Seu crescimento exponencial ao redor do mundo, a partir da década de 1990 vem 
gerando forte impacto na implementação de ações, formas de gestão e 
replicabilidade no setor. Entre os motivos deste incremento é possível citar, por 
exemplo, a maior sensibilização dos poderes políticos, que ocupam neste momento 
um lugar determinante no tocante à contribuição com recursos logísticos, técnicos e 
financeiros em para concretização destas atividades. (NUNES JUNIOR, 2016, p. 3) 

 

 Muitos festivais acontecem anualmente, no mesmo período, contribuindo para um 

calendário razoavelmente constante de realização. Eventos que possuem recortes temáticos, 

linguagens artísticas e públicos diversos acabam desenhando um planejamento anual que pode 

contribuir na criação de novas estratégias de desenvolvimento local. Um calendário anual de 

festivais e encontros contribui para a sustentabilidade da cadeia produtiva da cultura bem 

como para fidelização e expansão de público para as artes. Ao mesmo tempo que os eventos 

dessa natureza são programados e organizados, também funcionam como regime de exceção 

ao quebrar a rotina nas cidades.  
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As sensações de tempo dilatado, de transbordamento, de fugacidade e efemeridade 
que mais facilmente são vivenciadas nos festivais culturais vão ao encontro da 
quebra do princípio forma/função urbana, e podem gerar um estado de exceção 
interessante. (...) Liberdade e efemeridade presente nos festivais culturais fazem aqui 
uma potente combinação que num primeiro momento contesta a solidez 
característica das cidades, remetendo a eles o papel de desestabilizadores da ordem, 
de desestruturadores da rotina. (NUNES JUNIOR, 2016, p. 21) 

 

Os festivais de artes como conhecemos hoje, que envolvem espetáculos, atividades 

de formação, que acontece num período demarcado de tempo, muitas vezes na mesma época 

do ano, em um determinado contexto, com concentração de público e celebração, datam de 

meados do século XIX.  

Dois dos principais festivais ocidentais que estão em atividade até os dias atuais são 

o Festival de Avignon (França) e o Festival de Edinburgh (Escócia – Reino Unido). Os dois 

surgem no mesmo ano de 1947 e com um impulso comum: aglutinar artistas e contribuir para 

a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Ambos mobilizam toda a 

cidade nas semanas que são realizados, fazendo parte inclusive do calendário turístico dessas 

cidades. 

Criado em 1947, o Festival de Avignon constitui o maior evento cultural na França. 

No mês de julho, durante mais de três semanas, transforma profundamente a cidade de pouco 

mais de 90 mil habitantes. Uma programação diversa em termos estéticos ocupa os teatros da 

cidade e muitos outros espaços, mesmo que não sejam voltados especificamente para 

programação artística. Átrios, igrejas, garagens, conventos, jardins viram palcos para receber 

artistas e público. O Festival de Avignon foi uma iniciativa de Jean Vilar, ator e um dos 

diretores mais influentes do teatro contemporâneo francês. A proposta era fazer com que o 

teatro realmente fosse uma arte coletiva, com uma linguagem diferente da que era produzida 

em Paris, atingindo um público jovem interessado numa arte de vanguarda. Depois de 70 anos 

de atividade, o Festival de Avignon faz parte da rede mais bem conceituada em termos de 

visibilidade e de mercado das artes cênicas do mundo. 

O Festival de Edimburgo é considerado o maior festival do mundo, pois chega a 

receber um milhão de pessoas durante as três últimas semanas de agosto de cada ano. Hoje o 

que vemos em Edimburgo é uma série de festivais simultâneos de arte e cultura, isso porque, 

através dos anos, outros festivais foram sendo criados na cidade no mesmo período - festival 

de cinema, jazz e blues, literatura etc. É um festival que aglutina diversas linguagens, com 

apresentações de ópera, teatro, música e dança. No mesmo ano do surgimento do festival 

oficial de Edimburgo, oito companhias teatrais organizaram um festival paralelo ao oficial, 
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chamado Edimburgo Fringe ou simplesmente Fringe. O Festival Internacional e o Fringe 

permanecem desde 1947 sendo organizados separadamente. O Fringe não possui seleção, o 

que faz com que qualquer obra possa participar da sua programação e é conhecido como uma 

mostra de obras experimentais, que não seriam admitidas no circuito mais oficial e mais 

formal, o que gera certa rivalidade entre as duas programações. 

Nas décadas de 1960 e 1970 os festivais tiveram em toda a América Latina papel 

fundamental na aglutinação e resistência às ditaduras militares que se espalharam pelo mundo. 

Aqui no Brasil, o enfoque político combativo se deu de maneira intensa. Dois importantes 

festivais surgem nesse contexto político efervescente da década de 1960 e ainda estão em 

atividade nos dias de hoje: Festival de Teatro de Londrina (FILO) e o Festival Internacional 

de Teatro de São José do Rio Preto (FIT-SJRP). Ambos tiveram início quase que 

simultaneamente: o primeiro, em 1968, e o segundo, em 1969, iniciando como festivais 

estudantis e amadores, que foram, ao longo de sua trajetória, incorporando a produção 

profissional nacional e posteriormente se transformando em festivais internacionais. 

No Brasil, o Festival de Dança de Joinville (SC) existe desde 1983 e foi reconhecido 

em 2005 pelo Guinness Book como o maior festival de dança do mundo. Para esse título foi 

avaliada a quantidade de participantes e também, segundo o Guinness, “é o único entre os 

grandes festivais mundiais a reunir grande diversidade de gêneros, como o balé clássico, balé 

clássico de repertório, contemporâneo, jazz, sapateado, danças populares e danças urbanas, 

apresentados por escolas, grupos e companhias de dança do Brasil e do exterior”. Porém, o 

Festival de Joinville carrega consigo muitas questões controversas como o seu caráter 

competitivo, a divisão segmentada e ultrapassada de estilos de dança, além de ser muito mais 

voltado a um perfil de dança amadora e de escolas, que destoa completamente do perfil de 

festivais que vamos tratar nesta pesquisa. Segundo Helena Katz7, “(...) não se trata de um 

festival, e sim de um concurso. Não se trata de um Festival de Dança e sim, de um Festival de 

Escolas de Dança. Não são bailarinos, mas estudantes de dança e não são coreografias, mas 

exercícios de composição de, no máximo, 5 minutos”. 

É necessário pensar também o papel dos festivais na formação da cultura de nosso 

estado e de pensar políticas públicas para sua manutenção. De acordo com um relatório do 

Conselho Europeu sobre Economia da Cultura, os festivais atuam como verdadeiro canal de 

distribuição independente e paralelo, que colaboram na ampliação do público e contribuem 

                                                
7 Entrevista publicada em: http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/cultura-e-variedades/anexo/noticia/2013/07/critica-

de-danca-helena-katz-aponta-defeitos-e-caminhos-para-o-festival-4213299.html 
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para o desenvolvimento econômico local, além de serem atores importantes da 

democratização cultural. 

Muitos dos festivais que existem até hoje no Brasil surgiram na década de 90. É 

também na década de 90 que a Lei Rouanet é criada, através da Lei nº 8.313, de 23 de 

dezembro de 1991, e teve sua atividade consolidada através do decreto 1494 de 17 de maio de 

1995, no Governo de Fernando Henrique Cardoso, quando reconheceu a existência do 

trabalho de intermediação de projetos culturais. Segundo Linda Rubim (2005, p. 14), “tal 

reconhecimento funciona como uma oficialização da atividade de organização da cultura no 

Brasil e da figura do produtor cultural”.  

 
A Lei Rouanet em 1995 reconheceu legalmente a existência do trabalho de 
intermediação de projetos culturais, inclusive com o ganho financeiro. Oficializou, 
de certo modo, a produção cultural no Brasil como uma função de organização da 
cultura através da elaboração de projetos, captação de recursos, administração de 
eventos etc. Mas enquanto plataforma política não buscou dar uma base para este 
possível campo em constituição. (COSTA, 2011, p. 22) 

 

Data também da segunda metade da década de 90, o surgimento dos dois primeiros 

cursos de graduação em produção cultural – na Universidade Federal da Bahia e na 

Universidade Federal Fluminense -, o que nos faz arriscar a dizer que a maioria dos festivais 

no Brasil surge junto com maior estruturação do setor cultural e seus agentes. 

Vimos nos últimos anos a criação de festivais e encontros de pequeno e médio portes 

que contribui muito para o pensamento de circuitos fora do eixo e para a circulação de 

trabalhos pelas mais diversas cidades do país. Os festivais contribuem, no mundo e em nosso 

país, para a difusão da produção artística, fomentando o intercâmbio nacional e internacional, 

constituindo-se como elo fundamental na cadeia de circulação da produção das artes cênicas.  

Assim, depois desse breve panorama, podemos sublinhar algumas características 

sobre os festivais que nos dão pistas da potência imanentes dessas iniciativas: trazem 

dimensões sociais e políticas de seu contexto; mobilizam a cidade e seu espaço urbano, 

tensionando inclusive a utilização de locais pouco convencionais; envolvem a coletividade e o 

sentimento de pertencimento; trabalham continuamente na formação de público para as artes; 

são espaços de inovação em suas cidades, trazendo trabalhos que sejam mais arriscados em 

termos de linguagem e experimentação; aquecem e promovem o mercado da cultura e são 

peças fundamentais na formação de gestores. 

O longa-metragem de Thiago Mattar, “O Barato de Iacanga” (2019) traz a história do 

Festival de Águas Claras, o lendário festival ao ar livre de música brasileira que, fazendo 
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sucesso entre as décadas de 70 e 80, ficou conhecido por muitos como o Woodstock do 

Brasil. Unindo entrevistas com artistas e fundadores do evento a imagens de arquivo de shows 

históricos e bastidores, o documentário relembra a trajetória que tornou o festival um símbolo 

da contra cultura no país. E poucas premissas resumem melhor a ideia de resistência e 

improvisação do que um grupo de hippies que decidiu fazer um Woodstock brasileiro no 

interior de São Paulo, uma das regiões mais conservadoras do país. Essa é a história (quase) 

inacreditável desse festival que chegou a ter a antológica participação de João Gilberto. 

Seguindo nessa direção de análise da realização de festivais, percebemos o quanto a 

bibliografia da improvisação organizacional e da estética da imperfeição estão estreitamente 

ligadas a esse estudo. Fernanda Paquelet e Eduardo Davel (2019) em seu artigo “Gestão e 

Improvisação em um Festival Cultural na Bahia” trazem a situação de um caso de ficção da 

produção de um festival da Bahia com o objetivo de suscitar aprendizagem sobre a 

importância da improvisação para as organizações e gestores contemporâneos, bem como os 

desafios e competências dessa prática. 

 
1.2.4  O desafio da sustentabilidade 

 

Nas últimas décadas, estamos acompanhando um processo de ampliação e 

institucionalização do campo cultural a partir da criação de órgãos e instituições de cultura, de 

legislações, de políticas culturais e de cursos universitários de formação profissional. Uma das 

consequências desse processo tem sido a regulamentação do repasse de recursos públicos à 

cultura. Se antes, na chamada “política de balcão”, os recursos eram, geralmente, concedidos 

através do repasse direto para artistas e agentes culturais que estavam na rede de contatos de 

políticos e gestores públicos, hoje existem políticas de fomento reguladas por legislações 

específicas. A regulamentação dos mecanismos de financiamento tenta garantir a 

democratização do acesso aos recursos na medida em que prevê a realização de editais 

enquanto instrumento de democratização e transparência. 

Embora reconheçamos os avanços na regulamentação do fomento à cultura, os 

editais geram um novo desafio para os agentes culturais: a necessidade de desenvolver a 

competência para lidar com os mecanismos de captação de recursos. A participação em um 

edital público demanda que o proponente saiba gerir uma série de exigências como, por 

exemplo, adequação de uma ideia ao formato de um projeto cultural, planejamento das 

atividades, previsão de gastos, controle de recursos e prestação de contas. 
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Infelizmente, a preparação da maioria dos realizadores culturais para lidar com a 

burocracia estatal ainda é deficitária. Como consequência, observa-se uma tendência a um 

processo cíclico no qual pessoas com maior escolaridade e residentes nas capitais dos estados, 

costumam ser as beneficiárias nesses editais. 

Por outro lado, como essa tem sido a ferramenta de acesso à captação de recursos 

públicos, artistas e criadores estão cada vez mais mobilizados em atender aos editais. Muitas 

vezes mais do que o processo inverso: os editais atenderem as demandas dos profissionais da 

cultura. Essa situação traz à tona o jogo de poder existente entre a criação artística e os editais, 

uma vez que o edital, como instrumento da aplicação de uma política pública, passou a ser o 

deflagrador de projetos culturais. Mesmo em maior quantidade, os editais na Bahia ainda 

estão mais ligados a ações pontuais e menos a ações continuadas, com exceção dos editais de 

manutenção a grupos e companhias, de apoio a ações continuadas de instituições culturais e 

projetos calendarizados. 

A carência de pesquisas, informações e dados no setor cultural em geral é um grande 

problema para a formulação de ações, estratégias e políticas voltadas para o setor. 

Infelizmente, ainda hoje, mesmo com a complexidade e o aumento do número de festivais no 

Brasil e sua importância artística e econômica, temos um panorama muito deficitário quando 

pensamos sobre índices, dados e políticas públicas para eventos desse tipo. Não sabemos de 

forma precisa nem mesmo quantos são, como se distribuem no território brasileiro e seus 

impactos nas cidades onde são realizados. Acredito que boa parte da responsabilidade disso 

seja a falta de continuidade dos festivais, que ficam sempre ameaçados de não conseguirem 

concluir mais uma edição, além de ter oscilação no montante de recurso captado a cada ano.  
 
Os festivais são elos fundamentais na cadeia de circulação e fruição da produção. 
São espaços privilegiados de inovação e difusão de vanguarda artística. Têm forte 
capacidade de formação de profissionais técnicos e artísticos. Cumprem função 
importante na formação de público e plateias. Têm importante impacto econômico 
na cadeia produtiva da cultura no território onde acontecem. (BONES, 2017)8 

 

Na Bahia, vimos o surgimento da maioria dos festivais que está em atividade hoje a 

partir de 2007, quando o estado passou a contar com uma Secretaria de Cultura/SECULT que, 

até aquele momento, estava atrelada à Secretaria de Turismo, e tem Márcio Meirelles, artista e 

gestor do Teatro Vila Velha, como seu primeiro secretário. Foi na primeira gestão de Jaques 

                                                
8 É fundador, diretor e diretor artístico do Grupo Teatro Andante. Formado em Sociologia pela Universidade 

Federal de Minas Gerais. É Professor de Interpretação Curso Profissionalizante de Ator da Fundação Clóvis 
Salgado. 
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Wagner (2007-2010) que mudanças significativas aconteceram no cenário político-cultural 

local, sendo a principal delas a compreensão do papel do Estado como articulador das 

políticas culturais, em diálogo com a sociedade civil e a classe artística. Foram criadas 

instâncias de consulta, participação e controle social, como as Conferências de Cultura, os 

Encontros Setoriais, os Colegiados Setoriais, o Plano Estadual da Cultura, a Lei Orgânica da 

Cultura. Foi instituída uma política efetiva de fomento com a alteração do funcionamento do 

FCBA (Fundo de Cultura da Bahia), que deixou de financiar projetos da própria secretaria, 

para tornar-se mecanismo de fomento à produção do estado, resultando em descentralização 

de recursos e ampliação de projetos, estéticas, segmentos e proponentes. 

A Secretaria de Cultura do Estado/SECULT implementou uma efetiva política de 

fomento através de editais públicos. Em 2012, já na segunda gestão de Wagner (2011-2015) 

foi lançado o Edital de Apoio a Projetos Culturais Calendarizados, que tem como objetivo 

incentivar a realização de atividades culturais consolidadas que tenham regularidade, 

garantindo estabilidade para essas iniciativas. Numa diretriz pioneira no Brasil, esse edital 

garante o apoio aos festivais durante três anos consecutivos. 

Esse edital propõe ainda formar um calendário cultural e manter a Bahia nos 

circuitos nacional e internacional, já que muitos dos projetos têm visibilidade no exterior e 

recebem artistas e produções de todo o mundo, permitindo o acesso a novas experiências, 

estéticas e manifestações culturais. Isso confirma a importância da iniciativa para o 

desenvolvimento econômico e social. Para o triênio 2017-2019 foram selecionadas 15 

propostas com investimento total de R$ 3 milhões/ano. 
 
O sistema de financiamento e fomento necessita se adequar a esta complexidade 
contemporânea do campo cultural no mundo e no Brasil. Ele não pode se ancorar em 
instrumentos simples e unilaterais. Longe disto, ele deve buscar conjugar um 
complexo conjunto de alternativas e procedimentos que se aproximem da 
complexidade adquirida pelo campo cultural na contemporaneidade e de sua 
diversidade, agora reconhecida como valor. (RUBIM, 2019, p. 133) 

 

Se pensarmos nos festivais, é latente a importância de seu financiamento, para além 

de apenas projetos e eventos pontuais. Os festivais envolvem aspectos diversos do fazer 

cultural, como criação, difusão, circulação, divulgação, intercâmbio, formação, crítica, 

consumo etc. O investimento em ações e em projetos que pressupõem investimentos de médio 

e longo prazo é fundamental para a cultura, garantindo continuidade e longevidade das ações 

apoiadas. 

Por mais que possamos identificar a movimentação econômica dos festivais, 

podemos relacionar muitos outros aspectos e impactos ao desenvolvimento da sociedade e de 
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uma localidade. Os festivais mobilizam a cidade e seu espaço urbano, tensionando inclusive a 

utilização de locais pouco convencionais, envolvem a coletividade e o sentimento de 

pertencimento; trabalham continuamente na formação de público para as artes; trazem 

dimensões sociais e políticas de seu contexto; são espaços de inovação e risco em termos de 

linguagem e experimentação; e são peças fundamentais na formação de gestores. 

Durante muitos anos, a ideia de desenvolvimento foi sinônimo de crescimento 

econômico. Todavia, percebeu-se que o mero crescimento não gerava necessariamente 

melhoria na qualidade de vida das pessoas. Por isso, os estudos sobre o desenvolvimento 

começaram a incorporar outros fatores e questões em suas análises e a cultura passa a ser um 

tema recorrente no debate acadêmico e político sobre o desenvolvimento. A cultura é uma 

importante fonte de manutenção, transmissão e transformação de valores da sociedade e seu 

consumo é fundamental no desenvolvimento de capacidades cognitivas, criativas e críticas. 

Ou seja, a cultura desempenha importante papel de emancipação e construção de um projeto 

nacional. 

Albino Rubim9, em uma conferência sobre cultura e desenvolvimento na Assembleia 

Legislativa de Belo Horizonte, em 2016, aponta a importância de percebermos a dimensão da 

cultura para o desenvolvimento fora dos balizadores econômicos: 
 
Parece ser quase senso comum afirmar que a cultura – confundida equivocadamente 
como esse segmento específico – é desenvolvimento, porque produz riqueza 
econômica, emprego e renda. Sem dúvida, essa conexão se mostra como plausível, 
devido à presença das indústrias culturais e da economia criativa na cena atual. No 
entanto, não se pode reduzir o enlace a esta possibilidade, inclusive porque ela 
contém um perigoso viés economicista: só reconhecer como desenvolvimento o que 
é econômico, ainda que cultural. Cair nessa armadilha, significa reforçar a velha 
noção do desenvolvimento como mero crescimento econômico. Essencial ir adiante 
e desvelar outras conexões existentes entre desenvolvimento e cultura. 

 

Os setores culturais e criativos têm demonstrado excelente desempenho econômico, 

por vezes, superior às atividades tradicionais da economia. Também são responsáveis por 

significativo impacto na arrecadação tributária, geração de emprego e renda e fortalecimento 

de cadeias ligadas ao turismo. Porém, apoiar a importância dos festivais apenas em medidores 

econômicos como esses citados acima é ceder a parâmetros e instrumentos de medição de 

desenvolvimento que a cultura não pode se restringir. Desde 1995, com o lançamento da 

“Cultura é um bom negócio” pelo Ministério da Cultura no mandato de Fernando Henrique 

Cardoso, muito já se avançou sobre o “valor” da cultura. 
                                                
9https://www.almg.gov.br/export/sites/default/acompanhe/eventos/hotsites/2015/forum_tecnico_plano_cultura/d

ocumentos/palestras20160608_manha/albino_rubim_texto.pdf 
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Mesmo que os festivais gerem impacto na economia local, esse não deve ser o 

melhor argumento para justificar os investimentos nesse tipo de empreendimento cultural. 
 
Os aspectos de desenvolvimento econômico, de valores como a cidadania são 
importantes, mas acredito na necessidade de assumirmos, como atores públicos 
envolvidos na ação cultural, que a cultura é importante em si mesma. A cultura é das 
atividades humanas que mais tem capacidade de nos mobilizar, seja através da 
emoção, da sensibilidade, do enlevamento, da comoção, do esclarecimento, mas 
também do susto, do choque, da provocação. Os bens culturais devem tornar-se 
elementos básicos da vida cotidiana de todos os cidadãos. Pois a cultura não é 
ornamento e signo de status social, mas sim algo que significa o próprio viver, o 
compreender a condição de cada um, as determinações que pesam sobre a existência 
real, concreta e imediata. (MIRANDA, 2002)10 

  

                                                
10 Danilo Santos de Miranda é sociólogo e perito em ação cultural. É diretor do Departamento Regional do Sesc 

– São Paulo, presidente continental da Federação Internacional de Esporte para Todos – FISpT, membro da 
Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e do Conselho da Fundação Padre Anchieta, Rádio e TV Cultura. 
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2  MEMÓRIA COMO MOTOR: DIMENTI ENQUANTO AMBIENTE DE CRIAÇÃO   

E  E GESTÃO 

O IC – Encontro de Artes é um encontro internacional, realizado anualmente desde 

2006 pela Dimenti, produtora cultural e ambiente de criação em atividade desde 1998. Mas a 

Dimenti nem sempre foi uma empresa de produção, assim como o IC nem sempre foi um 

festival do jeito como se organiza hoje. Ambos estão em constante processo de mutação dos 

seus modos de organização e gestão. 

Neste capítulo, realizo um levantamento histórico da Dimenti a partir de articulações 

estéticas, políticas e organizacionais, ressaltando como a sua trajetória forjou os modos de 

funcionamento do IC – Encontro de Artes 11. Destaco aqui o jeito como a poética das obras 

criadas e a gestão desse empreendimento cultural criaram parâmetros para a existência de uma 

curadoria experimental pensada como composição artística e dinamizada por artistas-

curadores-produtores. Enfatizo ainda como as edições do citado encontro - foco deste estudo 

dissertativo - desde o seu surgimento em 2006, tem estado em constante tensionamento com 

os diferentes momentos históricos e com as políticas públicas voltadas para as artes no Brasil 

e, mais especificamente, na Bahia. 

O IC – Encontro de Artes foi criado em 2006, quando a Dimenti estava no seu oitavo 

ano de existência. Surgiu, portanto, em um momento em que a Dimenti ainda se organizava 

como um grupo nuclear e tinha em seus objetivos o fortalecimento de eixos fundamentais 

para sua pesquisa continuada: criação artística, gestão e produção, reflexão teórico-crítica, 

registro e difusão. Hoje, com mais de 20 anos de trabalho ininterruptos, “o” Dimenti virou “a” 

Dimenti e aqui se faz necessário, antes de traçar um histórico do festival, tratar do trajeto 

dessa empresa e suas realizações.  

2.1  PRIMEIRA DÉCADA – GESTÃO NA PRÁTICA 

A Dimenti começou como um grupo de teatro, depois acabou se estabelecendo como 

um grupo de dança com incursões no audiovisual, mas desde seu início apresenta um trabalho 

artístico que problematiza as supostas fronteiras e naturezas dessas linguagens artísticas. Por 

mais de dez anos permaneceu como esse grupo nuclear com funções relativamente 

11 www.icencontrodeartes.com.br 
www.facebook.com/icencontrodeartes 
www.instagram.com/icencontrodeartes 
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estabelecidas: intérpretes, direção artística e direção de produção. Porém, a depender do 

projeto ou da obra, esses integrantes exerceram nesse período outras funções, como 

iluminação, assistência de direção, dramaturgia, assistência de produção, entre outras. Dentre 

os variados modos de organização que vem experimentando em seu percurso, hoje, a Dimenti 

se nomeia como produtora cultural e ambiente de criação, tendo como base de trabalho o 

Goethe Institut Salvador - Bahia, na condição de residente local12. A equipe é composta por 

três artistas e curadores (Fábio Osório Monteiro, Jorge Alencar e Neto Machado); uma artista 

e diretora técnica (Larissa Lacerda); duas produtoras culturais (Marina Martinelli e Natália 

Valério); uma contadora (Marília Pereira); uma coordenadora de comunicação (Paula Berbert) 

e eu, Ellen Mello, na direção geral. É importante ressaltar que essas funções se interpenetram 

em situações específicas como, por exemplo, na participação das profissionais de produção na 

curadoria de projetos e na colaboração artística durante a criação de algumas obras.13  

Dessa equipe, temos pessoas que trabalham juntas há vinte anos e outras que se 

aproximaram há pouco mais de dois anos. Ao mesmo tempo que existe trânsito entre os 

membros desse grupo, existe também a permanência/transformação dessas relações. Dessas 

nove pessoas que hoje atuam constantemente na empresa, apenas uma delas tem carteira 

assinada, que é a profissional que assume prioritariamente a parte financeira da empresa. 

Além desses profissionais que trabalham com contratos de trabalho contínuo, existem 

aproximações com outros artistas e produtores para trabalhos em projetos específicos e ou por 

empreitadas com prazo determinado14. Mas é interessante perceber que aconteceu uma 

inversão na equação e proporção entre artistas e profissionais da área de produção e gestão. A 

Dimenti chegou a ter em seu núcleo fixo doze pessoas, entre as quais, onze eram artistas e 

apenas uma pessoa era da área da gestão. Hoje temos quatro artistas e outras cinco pessoas em 

funções relacionadas à gestão, comunicação e outras atividades, tendo maior diversidade de 

outras peças nessa engrenagem. 

                                                
12 O termo “residência artística” vem sendo muito utilizado no campo das artes para se referir a processos de 

ocupação e criação em espaços diversos, muitas vezes implicando deslocamento entre cidades e intercâmbio 
entre artistas e contextos culturais. Trataremos mais sobre a relação da Dimenti com o Goethe Institut Salvador 
mais adiante. 

13 Participaram do Dimenti nesses 21 anos os seguintes artistas: Adelena Rios, Daniel Moura, Daniel Rabelo, 
Fábio Costa, Janaína Morse, Jemima Cardozo, Leonardo França, Lia Lordelo, Lula Suassuna, Manuela Pereira, 
Marcio Nonato, Martina Barreto, Matheus Rocha, Nilson Rocha, Osvaldo Ferraz, Paula Lice, Tiago Rocha e 
Vanessa Mello. 

14 Participaram da equipe de produção da Dimenti nesses 21 anos os seguintes profissionais: Ana Beatriz 
Ferreira, André Cerqueira, Camila Farias, Camila Costa, Catriel Chamusca, Celina Bacelar, Fernanda Sousa 
Chaves, Felipe Vinhas, Gabriel Pedreira, Isabela Silveira, Isbela Trigo, Jaqueline Vasconcelos, João Vinhas, 
Kalil Amaral, Laís Pereira, Laísa Eça, Lara Dias Simões, Lísia Lira, Lucas Lacerda, Lucas Lins, Luiz Renato, 
Maria Monteiro, Maria Ribeiro, Michele Monteiro, Moara Rocha, Nany Lima, Nina Fonseca, Priscila Santos, 
Rafael Rebouças, Thiara Fontes, Thierry Brito, Tíssila Reis, Valdir Andrade. 
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Com o tempo, nós da Dimenti entendemos que estar em grupo não é apenas se 

envolver em montagens sucessivas de obras artísticas e posterior circulação delas - e isso diz 

muito sobre a longevidade do trabalho aí realizado. Atuações de outras naturezas começaram 

a nos interessar e nos levaram a exercer práticas de curadoria e gestão como, por exemplo, o 

exercício constante de criar alguns enquadramentos para as apresentações de nossos trabalhos 

por meio de mostras das obras de repertório e circulações, buscando formas de relacionar as 

obras e estreitar a comunicação com o público. Percebemos, desse modo, a necessidade do 

desdobramento artístico em diversas frentes de trabalho. Além de manter a realização do 

festival IC – Encontro de Artes há 13 anos, a Dimenti também assumiu em 2013 uma 

associação – a Conexões Criativas15 –– com a qual desenvolve projetos diversos na área da 

cultura, incluindo, por exemplo, a editoração de livros. 

A Dimenti nasce em 1998, quando um grupo de jovens com média de idade entre 17-

18 anos, alguns ainda na escola, outros recém ingressos na faculdade, decidem criar um 

espetáculo de teatro. Todos queriam certa independência dos pais; eram de classe média, 

advindos de escolas particulares, em sua maioria branca, urbana e soteropolitana. Naquele 

momento, as aspirações de consumo não iam muito além de comprar uma mochila da marca 

Company. No entanto, já identifico nas suas escolhas um impulso para empreender e 

encontrar caminhos para fazer dessa experiência algo minimamente rentável. A estratégia 

inicial foi montar uma peça baseada em um livro que constava na lista do vestibular, o que 

incentivaria as escolas a receberem o espetáculo em seus auditórios. Portanto, a Dimenti nasce 

com aspirações de sustentabilidade, mesmo que ainda não fosse este o verbete em pauta na 

época. 

O livro escolhido foi “O Alienista” de Machado de Assis. Além desse senso de 

oportunidade ligado ao vestibular, havia, desde a primeira peça criada, um desejo de produzir 

discursos sobre certas agendas políticas, de maneira ainda pouco consciente. Nesse espetáculo 

havia um personagem que, como em um refrão ao longo da peça, se perguntava “eu sou uma 

pedra ou uma árvore?”. E parece que essa era mesmo uma das questões que mobilizava 

aquela juventude que resistia aos dualismos e binarismos de gênero em um momento no qual 

                                                
15 Fundada em 2009 em Salvador, Bahia, a Conexões Criativas é uma organização social sem fins lucrativos que 

atua na formulação, produção e realização de projetos para o desenvolvimento da cultura e das artes. Foi 
fundada por Clara Trigo, Fayga Moreira e Thaís Bandeira que assumiram sua gestão por cinco anos. A partir 
de 2013, em parceria com a Dimenti Produções assina a correalização do evento anual IC Encontro de Artes; a 
gestão da programação do Centro de Dança do Distrito Federal durante o ano de 2018, conduzida numa 
parceria com a Secretaria da Cultura do DF por meio de seleção em chamamento público nacional; e o selo 
editorial com publicações focadas nas artes contemporâneas, que já conta com quatro livros lançados. 
(conexoescriativas.com.br) 
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as publicações de Judith Butler e os textos sobre teoria queer16 começavam a circular com 

mais vigor no Brasil. No início do espetáculo entrava uma atriz que dizia “O Alienista é uma 

livre, livríssima, libérrima adaptação do conto de Machado de Assis”, já estabelecendo um 

pacto com a plateia que apontava que a peça não tinha preocupação com didatismos ou uma 

fidelidade sacralizante ao autor. Para frisar ainda mais esse debate sobre as aberturas da obra, 

na dramaturgia, Machado de Assis fazia ligações o tempo inteiro para um telefone celular 

cenográfico que estava no palco, pedindo para que os atores e atrizes cortassem as digressões 

e hipertextualidades e voltassem ao texto original. Estávamos todos imersos no advento do 

celular, da explosão das autorias e dos hiperlinks da internet.  

 
Pode-se conferir, a partir de hoje, a atualidade da obra de um dos maiores escritores 
do realismo brasileiro, no espetáculo O Alienista, montagem do grupo juvenil baiano 
Dimenti, que volta a cartaz no Teatro do Sesi, no Rio Vermelho. O espetáculo, que 
conquistou a simpatia do público e da crítica local, no ano passado, está 
comemorando 50 apresentações, entre curtas temporadas em teatros, escolas e 
faculdades. Com um carismático, jovem, mas talentoso elenco, O Alienista ressalta o 
humor sarcástico do texto machadiano, com pitadas referenciais ao cotidiano da 
juventude brasileira. Com este artifício, aproxima mais o texto do público, sobretudo 
o jovem. (LAGO JÚNIOR, 1999) 

 

Durante mais de um ano a trupe apresentou em diversas escolas particulares de 

Salvador. Ao invés de tirar os alunos da escola, o que certamente acarretaria maiores custos e 

demandas logísticas para a escola anfitriã, o espetáculo ia até às escolas, uma vez que não 

tinha grandes demandas técnicas e o cenário consistia apenas em duas cadeiras, um cabide 

vertical e um guarda-chuva verde. Assim, escolhas estéticas e estratégias de viabilidade e 

sustentabilidade se misturam a tal ponto que seria tarefa inócua tentar separá-las ou saber o 

que era mais preponderante. 

                                                
16 Judith Butler é uma filósofa estadunidense e uma das principais teóricas da questão contemporânea 

do feminismo, teoria	queer, filosofia	política e ética.  
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 Figura 1 - O Alienista 

fonte: Arquivo Dimenti, 1998 (foto: Almir Araujo Jr.) 

 

A bilheteria arrecadada era dividida igualmente por nove pessoas, número de 

integrantes do grupo naquele momento. Essa informação não quer dizer que naquele tempo os 

artistas viviam de bilheteria e que hoje estão acomodados nos seus editais e “mamando nas 

tetas do Governo”17. Naquele momento as nossas aspirações e necessidades de consumo 

podiam ser atendidas com uma bilheteria arrecadada com a venda de ingressos acessíveis que 

cabiam dentro das mesadas de estudantes secundaristas. Certamente aspirações bem diferentes 

de se pagar aluguel, escola de filho e outros tipos de responsabilidades que estariam por vir. 

Depois de alguns meses apresentando o espetáculo em escolas, surgiu um dos 

primeiros pensamentos de gestão: para uma apresentação se concretizar, existem custos: o 

combustível do carro emprestado para levar o cenário ao local de apresentação, impressão de 

ingressos, compra de carimbos e ligações para agendar com as escolas, sem contar que ainda 

não estávamos na era dos minutos ilimitados. Pode parecer um raciocínio óbvio, mas naquele 

                                                
17 Existe uma grande falácia vinda da extrema direita sobre a Lei Rouanet e outros mecanismos de 

financiamento da cultura que acusam os artistas contemplados nesses mecanismos de serem “garotos 
propaganda camuflados” de um governo de esquerda e que muitos artistas ganham fortunas para financiar seus 
projetos sem relevância artística e cultural. Afora tais acusações perniciosas, é latente a urgência de uma 
reforma na Lei Rouanet.  
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momento não era. A Dimenti começa a utilizar o tão conhecido “caixa18” como quem 

descobria a roda já descoberta. Então, a bilheteria começa a ser dividida por dez, sendo que 

uma das cotas ia para esse caixa reservado para despesas de naturezas diversas.  

Com um romantismo pueril e ingenuidade próprios da juventude e dos inícios, o 

grupo cria um jargão que nos ajudaria a atravessar muitos momentos de crise: “juntos é mais 

fácil”. Em diversos momentos voltamos a esse lema e o ressignificamos de muitas formas. 

Hoje já sabemos que nem sempre juntos é mais fácil, mas pode ser menos difícil em muitas 

situações.  

O desejo de continuidade se solidificou mesmo no ano seguinte, em 1999, quando o 

segundo espetáculo foi encenado: o "Chá de Cogumelo" que, como o nome já sugeria, 

trabalhava com humor e experimentação. Num período em que o estilo “besteirol”19 já se 

encontrava consolidado no contexto baiano, a Dimenti tentava abrir outras possibilidades de 

humor. O espetáculo propunha uma releitura dos contos da carochinha para adultos e se 

utilizava de uma narrativa fragmentada, discurso intertextual e citacional, de marcada 

fisicalidade e ênfase coreográfica, questionamentos de códigos culturais de uma sociedade de 

consumo, entre outros aspectos que já vinculavam o trabalho artístico da Dimenti ao campo 

da arte contemporânea20. 
 
Chapeuzinho Vermelho é uma personagem cheia de volúpia. João chora perdido na 
floresta e Maria é uma criatura do sexo forte. Rapunzel, melancólica e sanguinária, 
canta na torre. Fadas atrapalhadas e ambientes pouco bucólicos completam a cena. 
Desconstruir a narrativa dos contos de fadas tradicionais, dando um chá de sumiço 
em príncipes viris e princesas imaculadas, é a proposta do grupo Dimenti, que 
reestréia amanhã. (...) A montagem – que não é um infantil (censura 14 anos) – 
questiona o mundo encantado das clássicas historinhas para crianças, que 
provavelmente não sensibilizam mais a garotada antenada desta geração. (LESSA, 
2000) 

                                                
18 Caixa, em contabilidade, é a denominação de uma ferramenta que registra, de maneira ordenada, montantes 

recebidos e pagos. É o controle dos numerários em trânsito para acompanhar movimentações financeiras de 
uma empresa. É através dele que será compreendida a realidade financeira da organização e feita a avaliação se 
o recebido será suficiente para cobrir os gastos previstos, prezando para que exista sempre capital de giro para 
seus custos e investimentos. 

19 Besteirol é o nome que se dá a um gênero de humor definido por seu conteúdo absurdo e escrachado e que na 
Bahia teve o espetáculo “A Bofetada”, da Cia. Baiana de Patifaria, dirigido por Fernando Guerreiro, como 
grande exponencial. 

20  O que chamo aqui de Arte Contemporânea é algo que expande a dimensão meramente temporal ligada a 
atividades artísticas que acontecem em nosso tempo presente para referir-se a operações criativas que vão além 
de um estilo com características demarcadas, envolvendo obras que estão interessadas em produzir 
deslocamentos estético-políticos e levantar questões. Para Giorgio Agamben "contemporâneo é aquele que 
mantém o olhar fixo em seu tempo, para perceber não as suas luzes, mas sim as suas sombras. Todos os tempos 
são, para quem experimenta sua contemporaneidade, escuros. Contemporâneo é quem sabe ver essa sombra, 
quem está em condições de escrever umedecendo a pena nas trevas do presente". 
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Figura 2 - Chá de Cogumelo 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 1999. (foto: Júlio Acevedo) 

 

Com esse trabalho, a Dimenti já não se apresentava mais em escolas e fez suas 

primeiras temporadas no Espaço Xis (atual Espaço Xisto Bahia), teatro que atendia uma 

plateia de quase 200 lugares, situado no bairro dos Barris, em Salvador. Além da temporada 

local, fez a sua primeira participação em um festival, apresentando-se no XX Festival de 

Teatro de São José do Rio Preto (2000), embarcando em uma viagem de 36 horas a bordo de 

um ônibus alugado pelo grupo até o interior de São Paulo. Logo depois de apresentarmos, 

ouvimos de uma das curadoras durante o debate pós-espetáculo: “por que vocês não montam 

um Ariano Suassuna?” Ali começamos a entender que o imaginário que se construiu sobre o 

teatro produzido nordeste afora era carregado de preconceitos com base em um recorte 

regionalista limitador e não condizia com o que fazia a Dimenti. Isso nos fez pensar quais 

expectativas eram geradas e quais estereótipos balizavam o entendimento do que vinha a ser 

um espetáculo da Bahia. Mesmo tendo sido recebidos com certa resistência pelos curadores 

oficiais do festival, saímos de lá com o Prêmio de Melhor Espetáculo eleito pelo Júri Popular. 

A primeira experiência com festival foi algo transformador – estar tão longe de casa 

para viver o ofício de ser artista nos lançava num abismo assustador, mas também revelador 

por reconhecer pares e ter notícias sobre certo ambiente das artes cênicas de nosso país. 

Talvez ali a gente tenha pensado, pela primeira vez, que seria possível de fato viver de arte e 

cultura. Ver inúmeros espetáculos com lotação esgotada, espaços culturais ativos, 
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profissionais em atividade, locais alternativos sendo ocupados e reinventados; tudo isso já 

naquele momento despertou para o interesse em entender mais sobre os festivais de artes e 

como eles mobilizam seus contextos. Ficamos a refletir sobre como um festival cria 

engajamento e mobilização diferenciados, tanto para artistas quanto para o público. 

É no processo de montagem de “Chá de Cogumelo” que o grupo percebe que muitos 

dos integrantes acumulavam funções, o que é próprio de um mercado informal e com pouca 

injeção de recursos como o da cultura. O músico que estava em cena também fazia a direção 

musical do espetáculo. O diretor também entrava em cena para atuar. A produção montava e 

operava luz e escrevia release para imprensa. A partir da constatação desse quadro, o grupo 

começa a gerir seu recurso através da fórmula do “X”, na qual cada função desempenhada era 

um “X”. Se a pessoa desempenhava duas funções, a ela eram destinados 2X; se acumulasse 

três funções, 3X e assim por diante. Depois, pegavam-se todos os “X”, juntos com o “X” do 

caixa e dividia-se a bilheteria. Encontrado o valor de um “X”, era só multiplicar no caso de 

quem tinha mais de uma função e encontrar o cachê de cada um. Ou seja, com isso se 

inaugurava dentro do funcionamento do grupo a diferenciação de remuneração entre os 

participantes. 

Em 2001, a Dimenti estreia seu terceiro espetáculo, “A Novela do Murro”, inspirado 

dessa vez em Dom Casmurro, também de Machado de Assis. Já com uma investida mais 

profissional, com funções melhor delimitadas e uma organização de grupo muito mais efetiva, 

esse momento marca uma certa virada para um trabalho mais profissionalizado21. Marca 

também nosso interesse em criar em outras mídias, como a gravação de CD, videoclipe, 

exposição de fotos, lançamento de portfolio, com uma preocupação maior com imagem e 

comunicação. 
 
O Dimenti é um grupo de jovens artistas que vem se firmando na cena baiana com 
características bem peculiares. Enveredando na pesquisa de uma linguagem própria, 
chega ao terceiro espetáculo em três anos. Estreou em abril A Novela do Murro peça 
baseada no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. Parece que esqueceram 
de avisar à rapaziada que há uma crise por aí e que produção cultural anda muito 
difícil. Desvairados, na noite de estréia, no Teatro SESC-SENAC Pelourinho, com 
casa cheia, fizeram espetáculo, exposição de fotos, coquetel e apresentação musical, 
e ainda, lançamento de CD, videoclip e portifólio do grupo. Tudo numa produção 
bem acabada e cuidadosa sob coordenação de Ellen Mello. Com mais de duas 
dezenas de apoiadores e nenhum grande patrocinador, o grupo, dirigido por Jorge 
Alencar, demonstra que não é fogo de palha. (MATTEDI, 2001) 

                                                
21 Não pretendo aqui entrar na discussão entre as diferenças entre teatro amador e teatro profissional, nem 

corroborar com nenhuma forma pejorativa e distorcida da palavra “amador”. Apenas me refiro a essa passagem 
de lidar com o teatro como ofício e profissão, com relevo nas questões econômicas. Mas sabemos que a 
pergunta sobre o que é ser artista profissional no Brasil é bem mais complexa. 
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Figura 3 - A Novela do Murro 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2001. (foto: Júlio Acevedo) 

 

Éramos (e somos) amigos e/ou casais trabalhando juntos, em contato diário, dentro 

ou fora dos ensaios. É flagrante a dimensão afetiva que cria vínculos e pertencimento entre os 

membros da Dimenti. Na contracorrente da fluidez das relações pós-modernas, a Dimenti 

reafirmava um lugar de compromisso com o coletivo. Existia uma firme estrutura de grupo, 

com regras, rituais de convivência, cobranças de relação estável, mas também existia um 

limbo estético, sem linguagem-linhagem artística definida e categorizável. Hoje, com o 

distanciamento de quem olha para o passado, é possível perceber o movimento e o fluxo 

constante das relações interpessoais que nos levaram a tantas mudanças de organização e 

gestão.  

Até esse momento, nenhum dos integrantes do grupo cursava um curso de artes, seja 

ele de teatro, dança, cinema ou artes visuais. Talvez tivesse faltado coragem à época do 

primeiro vestibular de optar por cursos dessa natureza porque as artes não eram vistas por nós 

(e por grande parte das famílias e sociedade) como opção de profissão. Nenhum dos 

integrantes da Dimenti tinha mãe, pai ou familiares que fossem artistas ou qualquer profissão 

que tangenciasse esse setor. Eu também não tinha optado pelo curso de Produção Cultural nas 

opções do vestibular. Quando fiz o vestibular, em 1996, era o primeiro ano que se abriam 

vagas para o curso de Produção Cultural na UFBA. Como eu não tinha nenhuma referência do 

que se tratava essa profissão e nenhuma pista sobre o seu campo de atuação, acabei optando 
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por cursar Publicidade e Propaganda na Universidade Católica de Salvador e Jornalismo na 

Universidade Federal da Bahia. Vale lembrar que a gestão aplicada no campo cultural era, 

naquele momento, ainda muito recente e pouco se conhecia sobre o importante papel dos 

gestores e produtores culturais. 

Por sermos universitários das áreas de letras, publicidade, jornalismo, psicologia e 

administração, estávamos atentos e nos capacitando para entender os manejos e regras dos 

editais. Além disso, a minha existência como uma integrante que se apresentava 

prioritariamente como produtora22 começava a trazer diferenciais, mesmo que, com meus 21 

anos de idade, ainda não soubesse exatamente do que se tratava essa profissão. Nunca entrei 

em cena em nenhum espetáculo da Dimenti nesses mais de vinte anos, mesmo colaborando 

com a criação em muitos momentos. Sempre foi uma colaboração de quem está na coxia, nos 

bastidores e não de quem tem aspirações de atuar em funções diretamente artísticas. Acredito 

que minha afirmação na área da produção como escolha profissional contribuía na 

mobilização e organização do grupo. Transitar entre o artístico e o administrativo requer 

esforço e trabalho extra, mas fundamental na tentativa de “atar as duas pontas da vida”, assim 

como perseguia o narrador do romance Dom Casmurro em relação à infância e vida adulta. 

Nos setores cultural e artístico, produtores se confrontam regularmente com processos de 

criação e essa indissociabilidade gera implicações valiosas para a gestão do setor. 

Em 2002, com quatro anos de existência, a Dimenti ganha seu primeiro edital - 

Prêmio Estímulo de Teatro e Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia – com o projeto 

"Pool Ball” que consistia na montagem de um musical a partir do texto dramatúrgico 

"Hamlet" de William Shakespeare. Fomos aprovados como primeiro suplente e como o outro 

proponente não pôde receber o recurso, o projeto foi convocado na sequência. Apesar da 

posição de suplência, que talvez revelasse certa resistência das comissões avaliadoras para 

projetos mais experimentais, a aprovação no edital atestava que estávamos ganhando 

intimidade com as práticas da criação artística e da formulação de projetos.  

Naquele momento, já estava bem definida a vontade de lidar com os cânones: misto 

de desafio, fascinação, reverência e afronta. A peça articulava "Hamlet" aos códigos do teatro 

musical da Broadway com cenário composto por infláveis coloridos de piscina, produzindo, 

voluntariamente, ruídos estéticos a partir da justaposição de elementos de naturezas muito 

distintas, relacionando universos aparentemente desconexos. Nessa composição, a Dimenti 

lançava seu olhar para os produtos da indústria cultural – telenovela, programa de auditório, 
                                                
22 Mesmo tendo exercido funções diversas como assessoria de imprensa, operadora de luz e som, bilheteira, 

assistente de direção, entre outras frentes de trabalho. 
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videoclipe, propaganda, musical e outros produtos do entretenimento e da cultura de massa 

para flagrar os procedimentos de construção criativa recorrentes neles e apontar suas 

estereotipias. 

 
Figura 4 - Pool Ball 

 
Fonte: arquivo Dimenti, 2002. (foto: Adelmo Santos) 

 

É importante sublinhar que a Dimenti vira empresa para se inscrever nesse edital. 

Estava nas condições de participação do Prêmio que o proponente precisava necessariamente 

ter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. Num movimento de institucionalização, 

talvez prematuro, para dar conta das exigências e lidar com a máquina pública, a Dimenti se 

torna empresa em 2002, pouco antes de se inscrever nesse edital. Isso foi possível por 

investimento pessoal meu e de Jorge Alencar, produtora e diretor, e, então, sócios legais da 

empresa23. Por pelo menos três anos (e em alguns outros momentos durante esses 20 anos de 

atuação) esse CNPJ não conseguiu ser autossustentável e demandou investimentos pessoais 

dos sócios. O que nos leva a questionar sobre a quem é dado o direito de ser artista no Brasil e 

a pensar criticamente como essas demandas emergenciais de profissionalização estão 

                                                
23 Naquele momento eu e Jorge Alencar éramos um casal e morávamos juntos. A afetividade, mais uma vez, 

presente no trabalho da Dimenti. 
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subordinadas a um modelo de financiamento preponderante em nosso país, e, em alguma 

medida, excludente.  

“Pool Ball” foi um espetáculo que custou além do valor recebido no edital, quarenta 

mil reais, e resultou em dívida. No primeiro momento que a Dimenti conseguia captar algum 

recurso para a montagem, o espetáculo gastou 12 mil a mais do que o valor recebido. O 

recurso não foi suficiente para custear uma peça com banda ao vivo em cena, onze atores, 

microfones head sets que consumiam 24 pilhas AA por apresentação. “Pool Ball” foi um 

espetáculo atípico dentro do histórico do grupo por ter se mostrado pouco sustentável por 

envolver uma série de custos inviáveis para sua manutenção. Dessa forma, conseguimos 

empreender apenas a temporada de estreia e outra mais adiante, em 2005. A relativa pequena 

sobrevida do espetáculo foi uma experiência muito diferente do que vivemos com nossos 

trabalhos na primeira década de nossa existência, já que nossos esforços naquele momento 

eram para evitar o ciclo recorrente: peças que nascem, fazem temporada de estreia e morrem. 

As contradições e o suposto lugar do “erro” e experimentação foram vividos também na 

esfera da produção, o que nos remete mais uma vez à estética da imperfeição, que desconstrói 

noções de erro e acerto. Insisto aqui nos processos de aprendizagem na prática, que engendra 

a articulação entre as experiências (retrospecto) para pensar nas projeções futuras. 

Ainda em 2002, paralelo a esse momento, Jorge Alencar, diretor do grupo e de todos 

os trabalhos da Dimenti até então, ingressa, como estudante, na Escola de Dança da UFBA. 

As discussões estéticas e conceituais levantadas na graduação, embebidas de perspectivas 

contemporâneas da dança, confluíram diretamente na criação artística da Dimenti. Acredito 

que pela sensação de desdém que sentíamos do meio teatral soteropolitano24 e do acolhimento 

do trabalho de Alencar pela Escola de Dança da UFBA, a dança contemporânea tornou-se 

campo mais acolhedor e frutífero para o trabalho da Dimenti em grande parte de sua 

trajetória. 

A peça “Tombé” estreia nesse período e, hoje, depois de mais de 15 anos, continua 

sendo apresentada. É o único trabalho dessa primeira década de existência que continua ativo 

até os dias atuais. “Tombé” traz uma ironia dos discursos produzidos no campo da dança e de 

seus clichês estéticos e pedagógicos. Ainda que problematizasse o próprio universo da dança, 

desde a sua estreia, o espetáculo foi bem recebido pela classe da dança e também pelos 

diversos públicos, o que podemos comprovar pela sua sobrevida e contínua atividade até os 
                                                
24 Exemplo disso é que em mais 20 anos de atuação, com intensa circulação no Brasil e no exterior, nenhuma das 

obras da Dimenti foi sequer indicada ao prêmio oficial do teatro baiano - o Prêmio Braskem -, com exceção 
para a indicação de Melhor Atriz para Lia Lordelo na peça “tome isso ao coração” (2012 – 14 anos após o 
início de suas atividades), com direção do carioca Alex Cassal.  
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dias atuais. Em 2013, “Tombé” foi selecionado pelo projeto Palco Giratório e se apresentou 

em 36 cidades do Brasil. 

 
A receita de escancarar uma desconstrução sobre tudo o que se fala seriamente em 
torno dos procedimentos da dança contemporânea vira construção de uma nova 
forma de ... dança contemporânea! É por acreditar em tudo aquilo que desdenha que 
o Dimenti ergue um discurso próprio, uma dança autoral feita de garrafa pet, balão, 
fósforo, pó café, Ivete Sangalo, copinho de água, batucada, piada sobre cotas para 
afrodescendentes, erudição canhestra de diretor afetado, nome próprio do elenco 
virando nome de personagem, perna suspensa, discussão de relação em meio ao 
ensaio que, na verdade, é espetáculo. (SANTOS, 2009) 

 

Em 2004, a Dimenti cria a peça “Chuá”, trabalho autodenominado “dança para 

criança”. Duas primeiras vezes para a Dimenti: seu primeiro espetáculo que ganhava um 

edital vinculado à linguagem da dança e seu primeiro espetáculo direcionado para o público 

infantil. 
Figura 5 - Chuá 

 
Fonte: acervo Dimenti, 2004 (Foto: Julio Acevedo) 

 

Seguindo sua “tradição” de desconstrução dos clássicos, “Chuá” era uma versão de 

“O Lago dos Cisnes” – conto de fadas e balé de repertório clássico. O espetáculo estreou no 

Teatro Gregório de Mattos, que tem projeto arquitetônico de Lina Bo Bardi e se configura 

como espaço modular, que foi ocupado por um quebra-cabeça gigante e uma piscina com dez 

mil bolinhas de parque de diversões no centro, possibilitando que o público acessasse a peça 

por diferentes ângulos. 
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Chuá desloca o público infanto-juvenil do lugar de desprovido de capacidade de 
decodificação e necessidade de explicações diretas e óbvias, para um lugar ativo de 
obtenção dos signos cênicos e apropriação particular das possibilidades de 
decodificação do mesmo. (...) Nesse sentido, além de dar um valor inclusivo para 
esses (novos) olhares, Dimenti constrói uma ação política em dança altamente eficaz 
e eficiente em si mesma: formação de público para dança contemporânea. 
(SANTANA, 2006). 

 

No espetáculo, os intérpretes utilizavam materiais ortopédicos: imobilizador 

articular, colar cervical, muleta, roupa pós-cirúrgica. A diferença era que esse lago era 

habitado por muitas outras aves além dos elegantes cisnes: avestruz, cegonha, papagaio, beija-

flor e galinha. A não-hierarquização da importância das aves era reforçada pela imagem de 

um cisne que usava nebulizador e estava preso numa gaiola. Mas a gaiola era aberta e sem 

portas. A metáfora procurava abarcar as ideias de aprisionamento, liberdade e 

autonomia. Numa das cenas do espetáculo, o beija-flor obeso dispara: “eu não gosto dessa 

cena, mas eu faço”. Depois de quase sete anos trabalhando juntos, já estava evidente para nós 

que a gestão de um grupo possui muitas negociações nas dimensões estéticas e 

organizacionais. Trabalhar com o que gosta e com quem se gosta é gostar o tempo todo do 

que se faz? 

Em 2005, a Dimenti deu uma pausa numa certa ansiedade desenfreada de montagens 

e estreias. Em sete anos de trabalho, tínhamos seis trabalhos em repertório. Além de mobilizar 

forças para a criação e circulação das obras, àquela altura despontavam os desejos de 

intercâmbio, de criação de pontes, da curiosidade sobre outros agentes e artistas. Foi um 

momento importante para pensar sobre sustentabilidade, enquanto circulava com seus 

espetáculos por quatro cidades da região nordeste (por meio da Caravana Funarte de 

Circulação Intrarregional), pelo interior do estado da Bahia (através de editais de circulação) e 

fez diversas temporadas em Salvador. Nesse ano, 2005, executamos o Circuito Dimenti25, que 

foi um projeto realizado entre maio e setembro  de 2005 que previu a apresentação de todos os 

seis espetáculos estreados até aquele momento pelo grupo: “O Alienista” (1998), “Chá de 

Cogumelo” (1999), “A Novela do Murro” (2001), “Tombé” (2002), “Pool Ball” (2002) e 

“Chuá” (2004). O projeto foi lançado em maio já com todas datas das temporadas seguintes 

marcadas até setembro, o que foi uma iniciativa desafiadora, envolvia planejamento e 

estratégia, e apontava para certo pensamento organizativo que nos aproximava da lógica de 

um festival. 

                                                
25 O Circuito Dimenti teve aprovação no FazCultura e patrocínio da Pererê Peças Motociclo. Foi nosso único 

projeto que foi viabilizado pelo FazCultura. 
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Entoando o lema “juntos é mais fácil”, a palavra de ordem nesse momento era 

“colaboração”. As tarefas extrapalco precisavam ser assumidas por todos e distribuir as 

diferentes demandas, evitando maiores desequilíbrios na colaboração, era tarefa hercúlea. A 

estruturação interna sempre se deu de forma conflituosa, cheia de ajustes e adaptações, mas 

acreditávamos que esse exercício fortalecia as ideias de responsabilidade e pertencimento. 

Eram tarefas que muitas vezes estavam fora das rubricas dos projetos. Se, por exemplo, no 

orçamento de um projeto de montagem tinha a rubrica de “assessoria de imprensa”, pagava-se 

um profissional para essa função. Mas para fazer o site do grupo e atualizá-lo constantemente 

dificilmente haveria rubrica dentro de algum projeto e ela precisaria ser atendida dentro da 

própria estrutura que tínhamos. 

O próprio esforço de inscrição de projetos nos editais já demonstrava essa situação 

pois a diferença entre os projetos inscritos e os de fato contemplados era muito grande. A 

questão aqui era: pra onde vão todas as horas trabalhadas sem remuneração? Anualmente, 

fazíamos o acompanhamento entre os editais inscritos e os aprovados. Aqui abaixo, temos a 

compilação de um gráfico de 2007, no qual podemos perceber que apenas 33% dos projetos 

inscritos foram contemplados. Do total de 21 projetos inscritos em editais naquele ano; 08 

deles foram aprovados, 02 estavam ainda sem respostas e 11 não tinham sido contemplados. 
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Figura 6 - Gráfico de aprovação em Editais 2007 

 
Fonte: arquivo Dimenti, 2007. 

 

O fato de, a partir de 2003, com a posse de Gilberto Gil como Ministro da Cultura, 

começarem a existir editais em maior quantidade não era a garantia que existissem recursos 

suficientes para atender a demanda do país e a cobiçada sustentabilidade, ainda mais a longo 

prazo. O terreno instável dos financiamentos para cultura conta com chamamentos com 

poucos recursos, editais suspensos, demora de resultados e constante atraso do depósito das 

parcelas, o que exige que o trabalho continuado da Dimenti seja construído por uma colcha de 

retalhos de projetos diversos.  

Além dos editais, a Dimenti tinha, nessa época, outras fontes de renda: 

trabalhávamos na área de formação em escolas e projetos sociais, vendíamos espetáculos para 

festivais e outras instituições como o SESC, o que era muito importante para a circulação e 

sobrevida do repertório de obras, entre outros caminhos de sustentabilidade. Mas há uma 

fonte de recurso que começa a despontar nesse momento e que merece destaque: nossa 

atuação como empresa produtora. De tanto produzir os próprios trabalhos, algumas pessoas 

do grupo, além de mim, que já tinha foco prioritário nessa área, foram se capacitando para 

trabalhar com produção. Começa a despontar a vontade de trabalhar com a produção de outros 
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artistas e projetos que não fossem somente os nossos e isso começa também a ser visto como 

mais uma possibilidade de rendimento. Em 2006 é criado o IC – Encontro de Artes26, 

chamado inicialmente de “Interação e Conectividade”, palavras que originam a sigla que 

ainda hoje dá nome ao festival. A criação do IC, em 2006, foi um marco nessa consolidação 

da Dimenti também como produtora. A Dimenti não se resumia às suas obras de repertório, 

mas se tratava de um projeto complexo que incluía uma rede de ações integradas de natureza 

artística, pedagógica e operacional. 

Nesse contexto, surgem as questões: como equacionar a remuneração por todas as 

horas de trabalho que os projetos em si não pagam? Como se remunerar pelo trabalho de criar 

e inscrever diversos projetos sem aprovação? Esses eram pontos de tensão dentro do grupo 

que geravam muitas rodas de conversas, discussões e exaustivas tentativas de entendimento, 

sem solução definitiva. Desejos de longevidade e continuidade indo de encontro à natureza 

pontual dos mecanismos de financiamento no nosso contexto. Tendo em vista esse panorama 

de fontes de financiamento e o problema de como remunerar os integrantes do grupo por 

trabalhos extrapalco que não necessariamente constavam nas planilhas dos projetos, foi 

pensado um novo formato de funcionamento.  

A ideia foi criar o Fundo Dimenti, que funcionava da seguinte forma: todo recurso 

que recebíamos com atividades geradas pelo grupo ia para o mesmo lugar. Oficinas, bate-

papos, apresentações ou recursos que vinham de editais ou captação de recursos, tudo ia para 

esse fundo. Claro que desse montante se pagava o que era necessário para execução do 

projeto. Por exemplo, se era um edital de circulação, todos os gastos para realização do 

projeto eram retirados (passagens, hospedagem, alimentação, pautas etc) e o que seria cachê 

de todos do grupo – intérpretes, direção, produção – ia para esse fundo. E esse fundo passa a 

ter uma gestão que inclui o pagamento de fato de todas as atividades e serviços que 

precisavam ser desempenhados para manter a engrenagem funcionando, incluindo aquelas 

atividades que não geram renda diretamente – como, por exemplo, ir ao banco para pagar 

boleto. 

Existia um valor fixo que era comum a todos. E existia um banco de horas 

individual, no qual cada integrante do grupo anotava o número de horas que investia nas 

demandas da Dimenti. A cada ano, a partir de muitos cálculos, se encontrava o valor de hora 

extra de trabalho que seria válido por todo aquele ano. Tudo era considerado como trabalho: 

preparar uma fala para bate-papo, dar entrevista em rádio, montar luz e cenário para uma 
                                                
26 Mais informações sobre esse contexto e criação do IC – Encontro de Artes serão trazidas ainda neste capítulo. 
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apresentação, ficar em fila de banco, escrever projeto, etc. Tudo era contabilizado em um 

caderninho individual. Ao final do mês, eu recolhia esses cadernos e fazia o cálculo da 

retirada mensal de cada um, que era a soma do fixo mais o valor de extra, que variava de 

pessoa para pessoa; de mês para mês. 

 
Figura 7 - Balanço de horas e rendimentos 

 
Fonte: arquivo Dimenti, 2007. 

 

Nos gráficos acima podemos ver o balanço de horas trabalhadas e rendimentos de 

dois integrantes da Dimenti no segundo semestre de 2007. Na parte superior temos a 

quantidade de horas extras trabalhadas de julho a dezembro. Na parte de baixo, o valor em 

reais da remuneração por mês neste mesmo segundo semestre. Os dois gráficos são diferentes 

e, a partir dele podemos ler, por exemplo, o maior engajamento de um dos integrantes em 

relação ao outro nas funções extrapalco. A maior diferença acontece no mês de janeiro, 

quando o número de horas trabalhadas de um deles chega a ser cinco vezes maior do que do 

outro. As curvas de trabalho podiam ser muito diferentes, assim como também era possível 
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perceber as ações mais gerais do grupo, quando os dois meses de maior e menor horas 

trabalhadas de todos os integrantes eram os mesmos. Muitas análises sobre esses números e 

gráficos eram feitas em reuniões de grupo. É importante salientar que esses gráficos não 

medem e nem tentam medir os reflexos disso em cena ou nas tarefas artísticas propriamente 

ditas. 

Nos gráficos podemos ver como a quantidade de horas trabalhadas refletia 

diretamente no valor recebido, com exceção do mês de dezembro, porque nesse mês 

normalmente era pago um valor a mais, aos moldes de um décimo-terceiro salário. Nós 

também contávamos com período de férias remunerado, outra conquista importada das regras 

trabalhistas de carteira assinada. Mas é importante relembrar que nenhum de nós tinha vínculo 

empregatício formal com a empresa e chamávamos esse rendimento de “retirada” e não de 

“salário”. 

No setor cultural, a quantidades de horas trabalhadas não necessariamente é 

traduzida no valor recebido. Vai depender de uma série de variáveis: se a parcela do projeto 

foi de fato creditada, se é um trabalho com um aporte financeiro maior ou menor, se foram 

trabalhos remunerados ou não. O Fundo Dimenti tentava manter um fluxo de caixa que 

evitasse algumas dessas turbulências. Muitos ruídos legitimam o trabalho não remunerado nas 

artes, visto muitas vezes como "dom", "amor", "missão". No campo da cultura, trabalho está 

associado a questões bem complexas. É possível pensar trabalho em arte além de ideias como 

“mercadoria” e “produto”? O que baliza a condição de trabalhadora das artes é vínculo 

empregatício, jornada de trabalho e salário? Como se dá a visibilidade do trabalho em arte? 

Mas isso são questões para os próximos capítulos, ou melhor, para as próximas edições do IC 

– Encontro de Artes.27 

Com esse funcionamento de Fundo, tentávamos que todas as funções fossem 

remuneradas e também buscávamos respeitar a individualidade de cada um na medida do 

possível, porque quando falamos em trabalho de equipe sempre haverá tensão entre o corpo 

coletivo e o indivíduo e essa é, sem dúvida, uma discussão complexa e crônica. Podemos criar 

uma analogia entre esse processo com as relações entre o jazz e a improvisação, quando é 

necessário equilíbrio entre as parcelas individual e coletiva (CUNHA, 2002). 

Esse sistema apaziguou muitas crises, porque contemplava mais a diversidade de 

participações e intensidades de trabalho de cada integrante na engrenagem. Tratar sobre 

                                                
27 A décima quarta edição do IC – Encontro de Artes, prevista para acontecer em 2020, tem como mote ARTE 

DÁ TRABALHO e vamos abordar essas questões no capítulo final dessa dissertação. 
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formas de remuneração como estratégia de continuidade vai confluir, por exemplo, no fato de 

o grupo de produtores e curadores do IC se encontrarem durante todo o ano e não apenas em 

períodos concentrados para realização das etapas de pré-produção, execução e pós-produção 

do festival em três a quatro meses. 

Em 2006, além da criação do IC – Encontro de Artes, a Dimenti é contemplada em 

dois segmentos (pesquisa coreográfica e produção de videodança) de um importante programa 

de fomento do Brasil – o Rumos Dança28. Naquela edição, o programa recebeu 534 inscrições 

para apoio ao desenvolvimento de pesquisa coreográfica e 128 para a realização de 

videodanças. O programa selecionou 25 projetos, marcados pela busca de novas práticas e 

narrativas e que, para tanto, necessitavam de condições para serem testados. Naquele 

contexto, a Dimenti produziu dois trabalhos artísticos: a obra coreográfica “O Poste, A 

Mulher e O Bambu” e a videodança intitulada “Sensações Contrárias”. Os trabalhos foram 

apresentados em uma Mostra que aconteceu em São Paulo em março de 2007. Pela primeira 

vez, o grupo apresentava-se em uma grande capital do sudeste do país, sendo marco na 

visibilidade para a Dimenti em relação ao cenário nacional da dança. Também em 2007, a 

Dimenti realiza a Caravana Funarte29, que envolveu a apresentação em quatro capitais do 

Brasil: São Paulo, Belo Horizonte, Teresina e São Luís.  

As primeiras montagens da Dimenti (1998-2006) estavam inseridas num cenário bem 

árido em termos de políticas públicas para as artes na Bahia30. Até 2006, os editais eram 

muito escassos e o Fundo de Cultura da Bahia, apesar de ter sido criado em 2005, era 

utilizado prioritariamente para patrocinar projetos culturais do próprio governo do estado ou 

também para repasses diretos, caracterizando certa “política de balcão”. O único edital 

voltado para montagem de espetáculos era o Prêmio Estímulo de Teatro e Dança da Fundação 

Cultural do Estado da Bahia, lançado anualmente pelo estado, que contemplava dois projetos 
                                                
28 Gerido pelo Itaú Cultural, o programa em mais de uma década de existência (2000 a 2010) não só deu 

visibilidade ao trabalho de coreógrafos e bailarinos de todo o país, como também realizou vasto mapeamento 
de pesquisadores da área. 

29 A Caravana Funarte Petrobras de Circulação Nacional foi uma parceria entre a Funarte e a Petrobrás, que tinha 
como objetivo contribuir, parcial ou integralmente, para a circulação de espetáculos de grupos e companhias de 
dança e teatro. Podiam se inscrever apenas pessoas jurídicas constituídas por grupos ou companhias com 
atividades continuadas. A Caravana Funarte Petrobras de Circulação Nacional de Dança premiou 19 
companhias da seguinte forma: Módulo 1 (11 projetos de R$ 40 mil), Módulo 2 (quatro projetos de R$ 60 mil) 
e Módulo 3 (quatro	projetos	de R$ 80 mil). A Dimenti foi aprovado na última categoria, com um projeto que 
circulava pelas 5 regiões do Brasil. 

30 Situação semelhante estamos vivendo nos últimos anos com a descontinuidade dos trabalhos da Secretaria de 
Cultura da Bahia e Fundação Cultural que começou a se evidenciar particularmente desde o início da gestão de 
Rui Costa (2015). Desde então, é possível perceber o desmonte da política pública para a cultura que vinda se 
desenhando na Bahia, evidenciado pela descontinuidade de projetos como os Salões Regionais de Artes 
Visuais, o Festival Nacional 5 Minutos, o Quarta que Dança, o Núcleo TCA, o Mestres da Cena, o Verão 
Cênico, o Novembro da Música, Programa de Apoio às Filarmônicas, entre outros. 
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de dança e três de teatro. Este era o recurso destinado a todo Estado da Bahia. A participação 

da classe artística enquanto sujeitos agentes para a criação do pensamento para as políticas 

públicas no setor cultural era ínfima, senão inexistente. Não havia consultas prévias ou 

mapeamentos do setor para que fossem apresentadas demandas, sugestões etc. por parte da 

sociedade civil. Desse modo, as decisões sobre os caminhos das políticas públicas para a 

cultura eram tomadas dentro dos gabinetes do próprio governo do estado. 

 

2.2  SEGUNDA DÉCADA – GESTÃO DA PRÁTICA 

 

Os dois mandatos do Governador Jaques Wagner (2007 a 2014), em consonância 

com os três períodos dos Governos Lula e Dilma, representaram mudanças estruturais no 

campo da cultura em nosso estado. A Bahia passa a contar com uma Secretaria de Cultura 

que, até aquele momento, estava atrelada à Secretaria de Turismo e tem Márcio Meirelles, 

artista e gestor do Teatro Vila Velha (Salvador - BA), como seu primeiro secretário. Foram 

criadas instâncias de consulta e participação social, como as Conferências de Cultura, os 

Encontros Setoriais, os Colegiados Setoriais, o Plano Estadual da Cultura, a Lei Orgânica da 

Cultura. Foi instituída uma política efetiva de fomento, com a ampliação de editais, com a 

alteração do funcionamento do Fundo de Cultura da Bahia (FCBA). Este deixou de financiar 

projetos da própria secretaria para se tornar o mecanismo mais importante de fomento à 

produção dos agentes artísticos do estado, resultando em descentralização de recursos e 

ampliação de projetos, estéticas, segmentos e proponentes. Nesse momento, a Dimenti 

intensificou sua prática de formulação de projetos para editais, fossem eles da esfera estadual, 

federal ou de empresas privadas; foi um momento de grande institucionalização do edital 

como mecanismo de política pública para as artes e para a cultura, chegando a ser confundido 

ele mesmo como a própria política. E é nesse contexto que a Dimenti consolida a sua atuação. 

A hegemonia dos editais acabou causando uma certa padronização na construção e 

escritas de projetos artísticos que pleiteiam recursos públicos. Como, para ter o acesso ao 

recurso, é necessário ter o projeto aprovado, os artistas e produtores caminharam para a 

especialização de uma forma específica de apresentação de projeto, na qual a maioria dos 

formulários propostos pelos editais se assemelham, inclusive, a projetos de pesquisas 

acadêmicas com apresentação, justificativa, objetivos, metodologia etc. Toda uma geração 

passou a adotar certos maneirismos de escrita e padronização de apresentação de suas 

propostas, evidenciando, em certa medida, um dirigismo normatizador. 
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Alguns trabalhos vêm problematizando a burocracia que envolve o fazer artístico e 

transformando o tema em objeto de criação. Como é o caso do espetáculo “A Projetista”, da 

coreógrafa mineira Dudude Herrmann, que esteve na programação da sétima edição do IC – 

Encontro de Artes. “A Projetista” mostra de forma crítica o quanto a burocratização da arte 

tem estado cada vez mais na pauta do artista. Trazia uma reflexão sobre a necessidade de se 

elaborar um projeto para pleitear recursos públicos que viabilizem a criação de uma obra e 

com o interesse de falar sobre o atual panorama da subvenção da criação e seus desafios. 

Em 2008, os dez anos de vida do grupo foram celebrados com a temporada de estreia 

da peça “Batata!” realizada no Teatro Martim Gonçalves da Escola de Teatro da UFBA. 

Inspirada no universo de Nelson Rodrigues, cânone do teatro brasileiro, a peça reunia textos 

de seis escritores baianos (Adelice Souza, Cláudia Barral, Elísio Lopes Jr, Fábio Rios, Kátia 

Borges e Paula Lice), que, a convite do grupo, escreveram com base no universo rodrigueano. 

“Batata!” encerrava o que chamamos de trilogia sobre Nelson Rodrigues, que envolvia a obra 

coreográfica “O Poste, A Mulher e O Bambu” e a videodança “Sensações Contrárias”, 

frisando a atuação em múltiplas plataformas do grupo. O título, “Batata!”, fazia referência a 

uma expressão bastante usada por Nelson Rodrigues quando queria dizer que uma coisa era 

“certeza”: “é batata!”. Foi “batata” que esse espetáculo marcou a história do grupo, tanto pelo 

momento comemorativo de 10 anos como por um certo retorno à linguagem do teatro, tendo 

participado de importantes festivais de teatro do Brasil. 

 
Figura 8 - Batata! 

 
Fonte: arquivo Dimenti, 2008 (foto: João Milet Meirelles) 

Em 2008, dez após o surgimento da Dimenti, nós ainda apresentávamos todos os sete 

trabalhos estreados até então, com exceção de “Pool Ball”. Nesse momento tivemos uma 

agenda extensa de circulação com nossas obras, seja por festivais, venda de espetáculos e 

editais. Sabemos da eterna problemática de como propagar os bens culturais criados e o 
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quanto isso é crucial na trajetória de um coletivo. Os espetáculos do Norte-Nordeste possuem 

dificuldade a mais em circular com seus trabalhos justamente por estarem distantes do eixo 

Rio-São Paulo, as duas principais metrópoles brasileiras e centros econômicos do país. Para a 

apreciação de curadores e programadores, são necessários a produção e envio de material 

audiovisual. Se o trabalho circula, outros programadores têm mais chances de conhecer seu 

trabalho e fazer novos convites. E a lógica contrária também acontece: se o trabalho não 

circula, é menos visto e fica à margem do circuito. 

Costumamos associar esse movimento de maior circulação de nossas obras com a 

produção de nosso box de DVDS, com a gravação na íntegra dos espetáculos. Percebendo que 

nossos trabalhos seriam acessados em primeira mão através de registro audiovisual, 

entendemos que seria importante investir na mediação entre essas linguagens: a cênica (ao 

vivo) e o vídeo. A gravação de um espetáculo, com uma câmera aberta e sem boa captação de 

áudio pode acabar fragilizando uma obra cênica, que foi feita para acontecer e ter a sua 

fruição ao vivo. Através de nossa parceria com uma produtora de conteúdo audiovisual, a 

Santo Forte, e com um mínimo de recurso advindo de editais diversos (que não tinham esses 

DVDs como objeto principal, mas que conseguíamos colocar como atividade complementar e 

deslocar algum recurso para essa ação), conseguimos gravar todos os espetáculos que foram 

sendo editados aos poucos. Ao final de dois anos de trabalho, tínhamos todas as obras 

registradas em vídeo. Os espetáculos eram gravados com três câmeras e tinham captação de 

áudio com microfones lapela ou boom. As gravações aconteciam sem público, com 

apresentações voltadas unicamente para esse fim.  

Era o tempo em que famosas séries americanas tinham suas temporadas organizadas 

em formato de DVDS vendidas em lojas ou disponíveis nas locadoras, quase extintas nos dias 

atuais. Ainda não vivíamos a era do streaming e a circulação dos materiais audiovisuais ainda 

acontecia através das mídias físicas. Em um jogo irônico e paródico com esse formato 

blockbuster, lançamos nosso box de DVDs com a organização desse acervo audiovisual do 

grupo. Esses DVDs tinham ainda outros materiais, como trailers de um minuto sobre cada 

espetáculo, legendas em inglês, cenas cortadas (aquelas que acabaram sendo suprimidas dos 

espetáculos), pequenos documentários31 sobre o grupo etc. e encartes visualmente atraentes e 

com unidade entre eles. 

                                                
31 No canal da Dimenti no youtube podem ser encontrados documentários como “Cenas e juras de guardanapo”, 

“Cena, expansão e documento”, “Processo Batata!”. Esses links podem ser encontrados no ANEXO E. 
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Além de vendê-los, fizemos um trabalho de distribuição desse material junto a 

instituições e curadores, o que foi resultando em uma efetiva circulação. A partir daí, o 

registro audiovisual eficiente das nossas obras passou a ser parte de todos nossos projetos de 

montagem. Com isso não quero dizer que um registro audiovisual garanta a circulação de uma 

obra, mas que as decisões de gestão da Dimenti e suas ações artísticas estão em articulação 

constante. Durante mais de duas décadas, a Dimenti participou de diversos festivais do Brasil 

com quase todas as suas obras, chegando a apresentar algumas delas fora do país. Essa 

experiência de poder estar dos dois lados da moeda: artista e curador, criador e produtor, 

contratado e contratante, visitante e anfitrião, tomador ou emissor da nota fiscal, propiciou 

uma noção mais ampliada do que é gerir e produzir um festival. Esses trânsitos agem sobre 

nossas percepções e influenciam intensamente a nossa forma de gerir o IC – Encontro de 

Artes. 

A ampla circulação de nossas obras, por um lado, legitimava o trabalho do grupo 

mas, por outro, acentuou uma crise latente, porque as viagens muitas vezes demandavam 

tempo fora da cidade e como alguns integrantes já estavam mobilizados em outras frentes de 

trabalho e interesses, a disponibilidade para estar ausente da cidade era cada vez menor. Era 

uma logística complicada de ensaios e viagens e começamos a precisar substituir os 

integrantes nos espetáculos, o que gerava grande sobrecarga de trabalho para a equipe de 

coordenação. Houve um momento em que precisamos substituir três intérpretes da Dimenti de 

um universo de sete e isso representava quase 50%. Ou seja, para alguns, a prioridade estava 

mudando aos poucos de lugar. 

Foi também a partir do décimo ano de existência que alugamos pela primeira vez um 

espaço de trabalho, favorecendo uma rotina de trabalhos diários fora dos nossos home offices. 

Era uma garagem transformada em escritório que ficava nas dependências de uma escola de 

dança, a Palco 4 Atelier de Cultura e Arte.  Além do escritório, usávamos as salas de dança 

nos períodos ociosos da escola para os ensaios. Era uma forma econômica de ter estrutura 

para nossos trabalhos sem precisar arcar com todo o custo de manter sozinhos um espaço. 

Pagávamos na época o valor de R$ 300,00/mês e ficamos sediados nesse espaço por dois 

anos. Essa parceria foi possível porque um dos integrantes da Dimenti na época era professor 

de dança dessa escola. A decisão de ter um espaço para nossas atividades somente depois de 

10 anos pode parecer uma decisão tardia. No entanto, a energia de empreender e cuidar de um 

espaço no contexto histórico, político e social em que estávamos inseridos, além de seus 

custos mensais, no meu ponto de vista, poderia ter tirado o foco e o fôlego para investir em 

outras frentes de trabalho. 
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Em breve retrospectiva, é possível notar que, nos primeiros dez anos da Dimenti 

(1998-2008), temos um trânsito relativamente nômade de espaços, muitas vezes ocupando os 

espaços das casas de nossos familiares, onde ainda morávamos. Uma coincidência 

interessante que fala de nosso lugar de classe média, é que cerca de 50% de nós morávamos 

em Brotas, bairro bastante residencial de Salvador. Playground era sinônimo de sala de 

ensaio. Por muito tempo ensaiamos nossos espetáculos na sala da mãe de Jorge Alencar, que 

se torna nossa sala de ensaios oficial por pelo menos nove anos. No lugar de sofá e tapete, 

investimos numa reforma que garantisse chão de madeira e espelho na parede para realização 

de ensaios e oficinas. A casa da minha mãe foi sede de nossos trabalhos de produção e de 

reuniões, onde tínhamos uma sala usada quase que exclusivamente para o laboratório da 

produção. 

Em 2010, adentramos uma das casas onde viveríamos por mais tempo, o Goethe 

Institut Salvador-Bahia. A princípio, ocupamos temporariamente uma de suas salas como base 

de produção do IC – Encontro de Artes e, posteriormente, lá nos instalamos e permanecemos 

entre 2010 a 2014; nos primeiros dois anos pagando o valor de ajuda de custo de R$ 

500,00/mês e depois pagando valor de aluguel que chegou a custar R$ 1.900,00/mês. Em 

2012, o Goethe passou por uma grande reforma durante mais de um ano em suas 

dependências e tivemos que alugar um escritório nas imediações do centro da cidade. Ficamos 

nesse escritório por dois anos, quando o atual diretor do Goethe Institut Salvador (Manfred 

Stoffl) assumiu o cargo em 2016 e fundou o Programa Vila Sul32 de residências artísticas do 

Goethe. Nesse contexto, a Dimenti passa a ser residente local do espaço e volta a ter sua sede 

neste endereço. A residência artística da Dimenti no Goethe compreende a ocupação dos 

diversos espaços do prédio situado no Corredor da Vitória como: escritório, teatro, galeria, 

pátio, etc., em ações de dinamização da programação cultural do Instituto. 33 

Nas dependências do Goethe temos estreado diversos trabalhos como “Bola de 

Fogo” (Praça do Cacau), “Biblioteca de Dança” (biblioteca), “Strip Tempo” e “Vermelho 

Melodrama” (teatro). É também nesse casarão amarelo, onde acontecem o IC - Encontro de 

                                                
32 O programa de residências destina-se a intelectuais, artistas, cientistas e escritores reconhecidos de todas as 

disciplinas, bem como às pessoas que trabalham em campos interdisciplinares ou de pesquisa. A partir desse 
foco no ‘ Sul’, são convidados(as  ) até 04 residentes por vez, geralmente por períodos de dois meses, portanto, 
por ano são até 20 residentes a desenvolver suas pesquisas relativas ao ‘ Sul  ’ no local, a vivenciar e se 
 

33 Hoje, em 2020, estamos de volta aos ambientes domésticos. Estamos trabalhando de casa, sempre que 
possível, por amor e solidariedade a cada habitante de nossa casa-planeta. Estar em casa hoje é algo vital. 
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Artes (espaços diversos do Instituto e também fora dele), o projeto Toca! (pátio) e diversas 

outras ações que fomentam a movimentação do espaço. 

Na primeira década de formação, a Dimenti desenvolveu uma pesquisa de 

linguagem, com um conjunto de interesses, princípios poéticos e modos de operação 

reconhecíveis e compartilhados pelo grupo. E, até então, a Dimenti tinha as funções de 

intérprete e direção bem definidas e, por mais que houvesse um processo colaborativo de 

criação, todos os espetáculos eram dirigidos por uma mesma pessoa34, o que resultava 

trabalhos com uma estética muito própria. Depois de dez anos trabalhando juntos, vimos os 

desejos de alguns dos integrantes da Dimenti começarem a migrar para outros lugares. 

Naquele momento havia pessoas investindo em vida acadêmica e outras, com vontade de 

trabalhar com outros artistas, inclusive com pretensões autorais. Começava-se a perceber que 

essa estrutura de grupo muito nuclear, quase familiar, com Direção Artística e Direção de 

Produção, não dava mais conta dos múltiplos desejos daquelas pessoas. Talvez esses outros 

desejos se vissem sem muito espaço ali dentro. Talvez não fosse possível propiciar isso 

naquele espaço, naquele momento. Além disso, a estrutura de grupo cada vez mais sentia o 

peso de uma certa institucionalidade com cobranças e regras compartilhadas. A visão que 

acredita que o indivíduo é primordialmente relacional e que a organização é resultado das 

relações e negociações que ele estabelece entende a organização como processo e sinônimo de 

gente. 

 
A abordagem “processual-relacional” pauta-se por outra epistemologia, outra base 
conceitual. Ela propõe um entendimento da organização como uma rede de 
relacionamentos e de acordos que emergem constante e cotidianamente como 
resultados de processos de trocas, negociações, conflitos e consenso entre os 
diversos atores organizacionais e extraorganizacionais. (DAVEL e VIANNA, 2012, 
p. 1085) 
 

 

Nesse momento de crise acerca dos diferentes desejos artísticos dos integrantes, a 

Dimenti ganha o Edital de Manutenção de Grupos da Petrobrás. Era um financiamento mais 

estendido, algo pouco habitual no nosso campo da cultura, e, por isso mesmo, extremamente 

cobiçado: um apoio por dois anos consecutivos para a realização das atividades dos grupos, 

coletivos e companhias contempladas. De setembro de 2010 a agosto de 2012, com um valor 

                                                
34 Até 2010 todos os trabalhos artísticos da Dimenti foram dirigidos por Jorge Alencar. Nascido em Salvador 

(1979), Jorge Alencar é coreógrafo, realizador audiovisual, diretor teatral, ator, dançarino, educador, 
pesquisador e curador. Em suas criações cênicas e audiovisuais estão presentes discussões sobre sexualidade e 
códigos culturais a partir de um olhar crítico e humorístico. Bacharel em Comunicação pela UCSAL, é também 
graduado em Licenciatura em Dança pela Escola de Dança da UFBA e Mestre pelo Programa de Pós-
Graduação em Artes Cênicas. (jorgealencar.com.br) 
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de investimento de R$ 300 mil por ano, o projeto envolvia uma série de ações de criação, 

formação e difusão. O projeto da Dimenti tomou dois focos norteadores: autonomia e 

ambiente colaborativo. O objetivo era complexificar o modo de funcionamento do grupo, 

acentuando a diversidade poética, a flexibilidade dos processos artísticos e a mobilização dos 

desejos e iniciativas pessoais. No primeiro ano do projeto, cada integrante desenvolveu uma 

criação autoral. No segundo ano, foram estreadas três novas obras que envolviam outros 

artistas na direção e na criação desses trabalhos. A ideia era que o ambiente coletivo se 

tornasse espaço para a emergência de múltiplas propostas, possibilitando uma reconfiguração 

radical dos modos de existência da Dimenti até então. A mostra que reuniu as obras criadas 

nesse contexto intitulada “Plano Piloto” foi organizada com características de festival, em que 

cada trabalho apresentado tinha horário e espaço específicos na cidade, perfazendo uma 

dramaturgia curatorial que criou visibilidade singular para cada trabalho, bem como um 

sentido de conjunto. 

Dentre essas obras autorais dos intérpretes da Dimenti eu destaco aqui “Edital”, 

criação de Fábio Osório Monteiro, que teve como motor para a criação justamente a 

famigerada “estratégia de sobrevivência”. Totalmente inspirado pelo contexto das políticas 

públicas daquele momento, o espetáculo é organizado sobre forma de uma palestra-

performática, onde o performer traz sua angústia de ser produtor e artista ao mesmo tempo e 

ter que se lançar no desafio de criar uma obra autoral. Em cena o artista/produtor se confunde, 

concorda e diverge de si mesmo e acaba propondo reflexões sobre o modo como a cadeia de 

produção e a estética da cena estão intimamente conectadas às lógicas de financiamento e 

produção cultural vigentes. Problematiza o lugar do artista na contemporaneidade e reflete 

sobre como se organizam as relações na cadeia criativa e produtiva da arte. No espetáculo, o 

palco vira escritório e a produção vira cena. 
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Figura 9 - Edital 

 
Fonte: arquivo Dimenti, 2011. (Foto: João Milet Meirelles) 

 

Em “Edital”, o problema é a necessidade da criação atrelada a uma posição de 

autoria do artista e à construção de um discurso sobre sua obra. O ator/produtor Fábio Osório 

que, até então, não havia se colocado neste lugar de artista-propositor da sua própria obra 

porque tinha passado mais de uma década sendo sempre dirigido por uma outra pessoa, se viu 

pressionado a lançar-se nesse modo de atuação. Como ação performativa, lançou o “Edital 

09/2011 – Para Aquisição de uma Obra Autoral”. Era o lado produtor socorrendo o lado 

artista. O edital foi lançado, propostas foram recebidas, uma delas teve os seus direitos 

adquiridos e a obra “Edital”, acabou virando o relato do artista/produtor de todo esse 

processo. 
Está começando a acontecer a inversão da relação de oferta e demanda, em se 
tratando dos editais e os projetos artístico-culturais. Quando o Estado, buscando a 
execução de uma política cultural, lança um edital, em primeira instância ele estaria 
atendendo a uma demanda de um setor da sociedade que produz arte. Porém, quando 
este setor da sociedade que produz arte passa a responder aos editais, de forma 
apenas a atender à demanda de projetos culturais estabelecida por eles, a inversão se 
concretiza e os proponentes de projetos se colocam no lugar de reféns da situação. 
(MONTEIRO, 2015, p. 62) 

 

Em 2013, quinze anos após o começo desse agrupamento, lançamos o longa 

metragem “Pinta”, que demarcou o fim do grupo enquanto organização nuclear. Trata-se de

 

um filme de ficção que transforma a memória destes anos de colaboração em um roteiro que 

remontava cenas de peças antigas em novas locações, apresenta novas cenas com antigos 
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integrantes, inventa novas situações a partir de referências estéticas do grupo e convida 

grandes parceiros para assumirem diferentes funções na produção. Salvador foi o set de 

filmagem do longa-metragem com suas ruas, praias, salões e casas. O resultado é um filme 

que não assume necessariamente a missão de falar sobre o trajeto da Dimenti, mas de ser 

atravessado por ela, levando em conta o que ainda reverbera como proposta poética. É um 

registro que recicla materiais do passado com foco naquilo que fazia sentido ao momento 

presente e ao futuro. 

O filme engatou uma carreira cinematográfica, participando de forma independente 

no contexto do audiovisual, embarcando em festivais como Semana dos Realizadores (RJ); 

Mostra do Filme Livre (SP/RJ/DF); Tanzlokal (Alemanha); Festival Dança em Foco (RJ); 

Close - Festival Nacional de Cinema da Diversidade Sexual (POA); Cinema de Garagem (CE, 

RJ); Parada de Abril de Cinema (PI); Rio Festival Gay de Cinema (RJ), onde recebeu o 

prêmio de melhor longa-metragem (escolha do festival); e Panorama Internacional Coisa de 

Cinema (BA), onde recebeu o prêmio Indie Lisboa para participar do festival homônimo na 

capital portuguesa. Desde setembro de 2014, "Pinta" vem sendo exibido no Canal Brasil. 

 
Figura 10 – Cartaz do filme "Pinta" 

 
Fonte: arquivo Dimenti, 2013. 
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A partir desse momento, não nos definimos mais como grupo. Com foco nas 

atividades da produtora cultural e com equipe formada majoritariamente por mulheres, “o" 

Dimenti (grupo) torna-se “a" Dimenti (produtora cultural e ambiente de criação). A mudança 

do artigo definido de “o" para “a” também diz respeito a uma operação de linguagem com 

inflexão feminista ligada ao momento histórico. Nessa fase, quatro dos antigos integrantes do 

grupo seguem trabalhando juntos, outros três saem para outros caminhos. Não foi uma 

situação sem conflito, mas a crise foi decisiva para o movimento de transformação que 

aconteceu naquele momento. Depois de 15 anos de trajeto em que praticamente os mesmos 

artistas integraram seu elenco, sua equipe de criação e produção desde o início, a Dimenti 

começa a se apresentar como uma plataforma de criação, com conjunções artísticas flexíveis e 

mais amplas, relacionando-se com outros parceiros e ampliando o entendimento de estar em 

coletivo. 
 
A mudança envolve conflito, pois a essência da mudança parece ser um processo de 
administração onde há tensão e conflito na empresa. Parte da energia para a 
mudança é desencadeada por uma resolução dinâmica de conflito entre os vários 
gerentes e diretores da organização. Esse é o mecanismo fundamental pelo qual as 
pressuposições do status quo são desafiadas. (...) A mudança não é um processo 
ordeiro e controlado. Envolve interação, encontros confusos, resistência, conflito e 
surpresa. Embora a mudança possa ser parcialmente planejada, grande parte não o 
será. A mudança envolverá eventos oportunistas e respostas e conseqüências não 
antecipadas. Cada mudança proporcionará outras oportunidades e fará com que 
outras necessidades fiquem evidentes. (GALBRAITH, 1995 apud ZIMMERMANN, 
2001, p. 36) 

 

O modo de produção da Dimenti se transformou. A estrutura formal das criações se 

estilhaçou, cada obra agora pode ser proposta individualmente pelos integrantes, com 

colaborações de todos ou de alguns. Iniciativas mais propositivas nas áreas de produção e 

gestão também começam a ser mais efetivamente realizadas. Uma conjuntura que merece 

destaque nesse processo de fortalecimento da Dimenti como produtora cultural foram as 

licitações para contratação de empresas, por parte da Secretaria de Cultura e Fundação 

Cultural, para assumir a produção executiva de importantes projetos realizados pelo Governo 

do Estado. Principalmente entre 2011 e 2014, diversos processos licitatórios foram abertos e a 

Dimenti produziu projetos como Festival Nacional 5 Minutos, Quarta que Dança, Verão 

Cênico, Novembro da Música, entre outros, num total de cumprimento de nove licitações, 

entre 2011 e 2014. 

As licitações demarcavam a necessidade da parceria entre governo e a sociedade 

civil para a execução desses projetos pois seria inviável para máquina estatal executar tais 

projetos com sua dinâmica lenta e burocrática. A contratação de uma empresa especializada 
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mostrava-se necessária, já que a agilidade, a improvisação, a flexibilidade que são 

características da engrenagem da produção não conseguiam ser absorvidas pela equipe do 

governo, por mais competente e comprometida que ela fosse. O processo licitatório é algo 

desgastante e não tem como parâmetro principal a qualidade da empresa vencedora; por outro 

lado, busca uma transparência no processo de contratação dessas empresas e cuida para que 

haja isenção nessas seleções. Além disso, traz uma outra possibilidade de relação com o 

governo, que deixa de ser financiador (através de editais e leis de incentivo) para ser 

contratante de um serviço. 

Em 2018, o espetáculo “Desastro”, de Neto Machado, integra o Palco Giratório35, 

maior projeto de circulação de artes cênicas do Brasil. A peça circulou por 36 cidades de 20 

estados de todas as regiões do país. A participação num projeto de circulação dessa dimensão 

diz muito sobre sustentabilidade e difusão de uma obra. Sem o apoio do SESC, dificilmente 

um espetáculo sem apelo comercial encontraria viabilidade para essa difusão. A grande 

capilaridade do SESC possibilita, inclusive, que esses trabalhos cheguem a pequenas cidades, 

descentralizando a arte e estabelecendo outras redes de circulação e intercâmbio no país.  
 

Figura 11 - Desastro 

 
Fonte: arquivo Dimenti, 2013. (foto: Danilo Vieira) 

 

                                                
35 O Palco Giratório, reconhecido no cenário cultural brasileiro como um importante projeto de difusão e 

intercâmbio das Artes Cênicas, intensifica a formação de plateias a partir da circulação de espetáculos dos mais 
variados gêneros, em todos os estados brasileiros, nas capitais e no interior, desde 1998. 
(http://www.sesc.com.br/portal/site/PalcoGiratorio/2018/opalcogiratorio/O+Projeto/) 

 



91 

“Desastro” brinca com o futuro e com a imaginação em suas artimanhas capazes de 

transformar a caixa cênica no universo sideral. A montagem tem dança, mas não exatamente 

uma coreografia com passos no ritmo da música. Tem teatro, mas sem uma história com 

início, meio e fim. A montagem homenageia David Bowie, ícone da cultura pop, e é focada 

no público adolescente. “Desastro” aproxima duas adolescências: a do autor, que parte de suas 

memórias e referências para construir o futuro de seu passado, e a do público. Duas gerações 

que escutam músicas diferentes, que têm referências tecnológicas diversas, mas que 

compartilham um prazer constante de ficcionalizar o mundo e de dar movimento a ele. 
 
Muitas vezes me observei, junto aos outros espectadores, procurando, com olhar 
ávido, qual seria a próxima atração surgida daquele buraco negro. É que “Desastro” 
lança mão de uma consciência brutal dos pontos focais da cena, trajetórias do olhar, 
suspensões de expectativa e muitas outras malandragens mágicas, típicas de parques 
de diversão e filmes hollywoodianos, de forma que assisti-lo já se torna jogá-lo. 
(GUERRA, 2017) 

 

Entre 2015 e 2019, podemos destacar uma série de projetos realizados pela Dimenti 

Produções: TOCA!, evento mensal que promove o encontro entre a nova música autoral 

brasileira e seu público, fazendo circular o cenário musical independente do Brasil (2018-

2019); Gestão Centro de Dança do Distrito Federal, uma gestão compartilhada com a 

Secretaria de Cultura do DF através do MROSC, em parceria com a Conexões Criativas 

(janeiro a dezembro/2018); Ecos do Atlântico Sul, produção executiva da conferência 

internacional realizada pelo Goethe Institut Salvador e Universidade Federal da Bahia, em 

Salvador/BA (abril/2018); III Encontro de Economia Criativa, o Áfricas Criativas, a Dimenti 

faz a produção Executiva do projeto realizado pelo Observatório da Economia Criativa 

#Bahia, nas cidades de Cachoeira e Salvador/BA (novembro/2017); CENA SOM & FÚRIA, 

assinamos a realização e coordenação de produção e de programação de ações integradas 

relacionadas ao teatro musical, realizada no Teatro Gregório de Mattos, Salvador/BA (julho-

outubro/2015). 

Tecendo um breve apanhado desses 21 anos de existência, foram em média 25 

criações próprias, com um caráter multidisciplinar, multilinguístico e multitemático. Não tem 

mais como assegurar uma recorrência estética fixa. Partilhamos o que há de comum entre nós 

e também o que há de diferente. Estamos em constante reformulação de éticas e formatos de 

produção e gestão, num processo de adaptação às condições do ambiente no qual estamos 

inseridos para que seja possível a sobrevivência da organização. Esse processo envolve 

mudanças individuais, coletivas e estruturais, desenvolvendo consequentemente uma 

capacidade adaptativa. 
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O Dimenti é esse universo amplo e fluido de possibilidades. Seus artistas se 
expressam das mais diversas formas e, internamente, não estabelecem entre si 
relações de trabalho tradicionais e hierarquizados.  Filho da cidade de Salvador, é 
um núcleo de artistas que navega em mar aberto, sem fim ou princípio fixo, que, 
como a maré, deságua nas mais variadas torrentes, intensidades, proporções. Definir 
o Dimenti é como ver areia recorrer por entre os dedos. (BELUSI, 2013) 

 

A areia é algo móvel, fluido, que recebe marcas que se modificam e transformam 

facilmente com a ação do tempo. Nomes como grupo, companhia, coletivo, produtora, trazem 

ideias de tipo e modelos que não se encaixam exatamente na mobilidade e ramificação do que 

nos tornamos hoje. 

 
Com 19 anos de trabalho, o Dimenti é uma das poucas instituições artísticas 
autônomas do Brasil (e talvez do mundo) em que os integrantes e os funcionários da 
produtora recebem salários mensais. Numa impressionante dinâmica estabelecida 
por Ellen Mello, as verbas que chegam por meio de editais, patrocínios, realização 
de oficinas e circulação de obras são transformadas em salários proporcionais às 
funções que cada um exerce. Isso quer dizer: se não receberão grandes cachês a cada 
projeto, haverá ao menos um salário médio mensal. Se levarmos em conta a era dos 
editais e o fato de que a realidade salarial nas artes é fenômeno raríssimo 
(excetuando-se companhias residentes em teatros da Europa e outros países ao norte 
da linha do equador), o fato beira o milagre. Brincando a sério, digo a eles que Ellen 
deveria lançar um livro. Ao que eles sorriem dizendo: certamente daria um grande 
best-seller. (GUERRA, 2017) 
 

Fazendo os devidos descontos na fala elogiosa e um tanto exagerada do autor acima, 

os esforços da Dimenti ao longo de sua trajetória têm sido direcionados para solidificar o 

princípio de continuidade em um trabalho colaborativo. Após mais de 20 anos, olhar para trás 

me permite analisar o quanto as estratégias que pareciam apenas escolhas, foram também 

fruto de circunstâncias; o quanto do que a Dimenti é hoje foi sendo moldado pelas condições 

de seus contextos. Também não se trata de apresentar fórmulas, pois seria impossível de 

serem implantadas em se tratando da área da cultura. A gestão acompanha a dinamicidade e 

diversidade de nosso ambiente, por isso prefiro me referir a modos de gestão ao invés de 

modelos de gestão para falar sobre a definição de estratégias e caminhos a serem adotados por 

uma gestão sensível ao campo da Cultura. 
 
Destarte, não há modelo universal para organizar nosso campo. Ao contrário, assim 
como é próprio da cultura, os modos de gestão também podem e devem ser diversos, 
dinâmicos e, sobremaneira, atentos aos mais distintos públicos e expressões culturais 
com que interagem.  

 

Com natureza artística e gestora, as ações da Dimenti, ao longo desses anos, busca se 

entender como um espaço de trocas constantes e, arrisco dizer, que, em seu trajeto, a Dimenti 
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encarna aspectos do contexto cultural brasileiro como também incide sobre o seu ambiente, 

especialmente na Bahia, e, ao mesmo tempo, opera e é atravessada pelas dinâmicas históricas. 
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3 ARTE COMO LUTA: A EXPERIÊNCIA DE GESTÃO DO IC – ENCONTRO DE 

AARTES 

Neste terceiro capítulo irei abordar características, formato e aspectos históricos do 

IC – Encontro de Artes que acontece há treze anos na cidade de Salvador e, na sequência, vou 

me ater à análise da décima segunda edição do projeto trazendo seu contexto, as escolhas 

curatoriais, a programação, bem como as tensões envolvidas nesses processos. Esse 

conhecimento foi construído a partir da experiência de uma organização cuja criatividade não 

está presente somente em suas práticas artísticas, mas também nos seus processos de gestão, 

enfatizando aspectos contextuais, interação social, formação da identidade do projeto e o 

engajamento do indivíduo na construção coletiva.  

Um projeto cultural que permanece ativo durante treze anos tem muito de resistência, 

persistência e insistência. As práticas de (re)existência vão além dessas dimensões, porque 

pressupõem reinvenção para se manter existindo. 

Talvez, na atualidade, possamos falar da predominância dessas resistências 
inventivas, propositivas, ao invés de resistências opositivas tais como as que são 
historicamente reconhecidas como políticas. Ainda que estas resistências opositivas 
continuem acontecendo e se fazendo necessárias nesses tempos de globalização em 
que proliferam as práticas políticas de negligência dos direitos humanos e sociais, é 
importante considerarmos, nas pesquisas sobre o tema, que a invenção pode 
reinventar outras oposições. (ZANELLA, LEVITAN e ALMEIDA, 2012, p. 260) 

Se o termo resistir tem algo de rígido, de opor-se, não ceder e manter a forma 

original, a (re)existência propõe se conectar com as diferenças e multiplicidades para sermos 

de formas diversas e criativas. Então, o que se percebe é um conjunto de estratégias para 

continuar existindo, quase que como uma teimosia, não necessariamente numa postura 

opositiva, mas uma resistência inventiva e propositiva, que traz consigo novas práticas e 

poéticas; arte que resiste e reinventa existências. 

3.1  IC – ENCONTRO DE ARTES E SEUS 13 ANOS DE RE(EXISTÊNCIA) 

3.1.1  Nome 

Dar nome a um projeto já revela muito das escolhas e afirmações que vêm junto com 

esse batismo. Pensar e refletir sobre nomenclaturas é um movimento desafiador já que nomear 

é talvez a primeira produção discursiva sobre algo.  
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O nome de cada festival diz muito sobre cada um deles. No cenário baiano, é 

possível destacar alguns casos. O FIAC – Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia e o 

FILTE – Festival Internacional Latino Americano de Teatro da Bahia, por exemplo, 

apresentam em seu nomes verbetes que comunicam, quase univocamente, do que são 

constituídos: são festivais, são internacionais, com linguagens artísticas anunciadas com 

nitidez e ainda localizam onde acontecem – na Bahia. O Vivadança, por sua vez, vincula seu 

nome com a linguagem da dança e começou como uma comemoração ao mês da dança, no 

mês de abril. É considerado pelos seus organizadores como “um espaço de celebração da 

dança”36 e acolhe a dança em todos os seus estilos. 

No caso do nome IC – Encontro de Artes, IC é sigla para “interação e 

conectividade”, duas molas propulsoras conceituais do projeto, remontando o histórico de 

grupo artístico. A palavra “interação” está relacionada à afetação mútua ou compartilhada 

entre corpos e indivíduos e também está associada à comunicação, convivência, diálogo, 

sempre pressupondo reciprocidades. Já o termo “conectividade” pressupõe capacidade de 

estabelecer conexão, disponibilidade e abertura para se conectar ao outro. Esse conceito 

também foi muito utilizado pela Teoria Geral do Sistema, que compreende a conectividade 

como fonte de conexões ou relações complexas e diversas: 
 
A conectividade é a capacidade que os elementos desses materiais apresentam em 
conectar/relacionar ou serem conectados/relacionados. Esse parâmetro é 
fundamental na componente humana, na maioria das vezes dependendo de uma 
forma de liderança ou nucleação eficiente, das personalidades e envolvimentos 
emocionais de artistas em sua situação de trabalho em grupo, cooperativo e 
sinergético, etc. (VIEIRA, 2013, p. 6) 

 

Mesmo parecendo serem expressões mais vinculadas ao universo computacional e à 

era da informação, são termos mais abstratos e abertos de significado. As palavras “interação” 

e “conectividade” carregam outros conceitos nelas e descrevem o desejo principal do projeto: 

ativar relações entre o público e uma arte em conexão com seu tempo. 

IC é uma sigla feita de letras que juntas não trazem sentido explícito. Juntar interação 

e conectividade gera uma imagem mais difusa e subjetiva, porque essas duas palavras estão se 

referindo a conceitos abstratos. Isso pode gerar, por um lado, uma maior dificuldade em se 

comunicar com o público, mas a ideia é que possa gerar também uma abertura e convocar 

relações mais participativas de seu interlocutor. Essa perspectiva de abertura de sentidos 

                                                
36 http://www.festivalvivadanca.com.br/ 
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evoca processos de fruição estética de artefatos da arte contemporânea na direção de gerar 

mais perguntas que respostas. 

Isso também se dá com o nome Dimenti, que traz uma ideia indefinida, mais ampla, 

figurando, até hoje, entre as questões mais recorrentes em entrevistas formais e informais, em 

busca do significado (único) da palavra e de uma total aderência entre significante e 

significado. Dimenti é uma palavra inventada, que não remete a algo concreto, não tem um 

conceito fixo. É mais uma isca polissêmica: de mente, demente, desmente... imprecisões que 

vão ao encontro voluntariamente de sentidos mais borrados.  

Até a sexta edição, chamávamos o encontro de Interação e Conectividade. Em 2013 

decidimos investir em uma consultoria profissional da área da publicidade de São Paulo. Para 

isso, conversamos com Murilo Moregola que, além de profissional da comunicação, é 

companheiro da artista Elisabete Finger, portanto, próximo ao contexto das artes 

contemporâneas e, ao mesmo tempo, imerso nas lógicas de mercado da publicidade. 

Trouxemos ele para Salvador para passar um final de semana imersivo, a fim de discutir 

conosco sobre o encontro, investindo mais especificamente em análise de público e da 

comunicação, compartilhando dificuldades e obstáculos. Ele propôs que a gente fizesse um 

ajuste no nome do projeto, aferindo que “interação” e “conectividade” eram benefícios do 

festival e não necessariamente precisavam compor o seu nome, que era extenso e que gerava 

dificuldade de pregnância e memorização. Realmente era tarefa árdua fazer com que os 

jornalistas acertassem o nome do festival em entrevistas e coberturas. Interação e 

conectividade são ainda tipos de “efeitos" operados pelo festival, sendo menos o “nome” e 

mais no que resulta a realização do encontro. 

O IC – Encontro de Artes se denomina em seu subtítulo “encontro”. Com isso, nós 

não estamos dizendo que o projeto não tem características semelhantes a um festival, mas a 

intenção é dar ênfase aos aspectos relacionais e de convivência próprios desses eventos, para 

além de um teor festivo. A palavra nos remete a outras perspectivas e saberes que emergem 

do encontro com o Outro. 

Larrosa associa experiência e encontro, afirmando que o momento do encontro com 

o outro demarca o lugar da experiência. Expandindo a perspectiva de uma mera transmissão 

de informação, aponta a promoção de encontros enquanto afetação, e que a partir desses 

encontros será possível emergir novas possibilidades de conhecimentos.  
 
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um 
gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: 
requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 
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olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 
demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 
vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir 
os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 
aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 
espaço. (LARROSA, 2002, p. 19) 

 

A palavra vem do Latim “incontrare”, que se referia a “encontro de adversários”, 

formado a partir do termo “contra, oposto”. Dessa acepção, o seu sentido se alargou para o 

atual. Na língua portuguesa temos duas expressões que ilustram o que entendemos por essa 

palavra no contexto do festival. As expressões “ao encontro de” e “de encontro a”. A primeira 

tem significado de “estar de acordo com”, “em direção a”, “para junto de”. A segunda tem 

significado de “em oposição a”, “para chocar-se com”. E ambos os entendimentos são muito 

caros nessa dimensão de encontro que trouxemos para o nome do IC. Muitas vezes o que 

acontece são verdadeiras colisões, que, mesmo sem a suavidade que o termo encontro sugere, 

diz muito sobre a potência do estar com o outro. 

Por último, podemos ainda perceber que o IC – Encontro de “Artes” carrega em seu 

nome um interesse mais geral pelas linguagens artísticas, o que também remonta esse 

histórico de arte híbrida da Dimenti. Ao invés do recorte em termos de linguagem, teatro, 

dança, artes cênicas, literatura, etc., o IC se pretende um trânsito entre as linguagens artísticas, 

entendendo que o enquadramento pode alterar o que é considerado uma linguagem ou outra, e 

até mesmo o que é arte ou não é. 

 

3.1.2  Formato 

 

O IC - Encontro de Artes não está voltado para um cardápio de programação com 

variados estilos artísticos e nem está interessado em um caráter panorâmico de programação 

composta apenas por obras produzidas recentemente e com valor artístico já legitimado, mas 

em propor recortes específicos que acolham ações de diferentes naturezas e coloquem em 

relação obras novas, antigas e inéditas.  

Em seu formato vigente, o encontro abre espaço para articulações, reflexões e 

intercâmbios como uma plataforma de difusão e criação, intermeando os campos da dança, 

teatro, performance, música, audiovisual e artes visuais, trazendo para sua curadoria 

princípios como deslocamento e risco. Para pensar em deslocamento, trago a noção de atrito 

como condição, por exemplo, para o ser humano poder caminhar. Quando andamos, 

empurramos o chão para trás com os pés, e o chão, por sua vez, exerce força de atrito sobre a 
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pessoa, empurrando-a para frente. Assim, o deslocamento de um corpo é definido como a 

variação de posição de um corpo em um dado intervalo de tempo. Dessa forma, o vetor 

deslocamento pode ser obtido pela diferença entre as posições final e inicial. É a mudança (de 

algo ou alguém) de um lugar para outro, ou transferência de posto ou função.  
 
E para que exista a força de atrito, é necessário existir o contato entre duas 
superfícies, como por exemplo, o pneu de um automóvel e o asfalto. Define-se a 
força de atrito como uma força de oposição à tendência do escorregamento. Tal 
força é gerada devido a irregularidades entre as duas superfícies que estão em 
contato. 37 

 

Se não houvesse o atrito, ao tentar andar, ficaríamos deslizando no chão sem sair do 

lugar. E essas imagens concretas nos ajudam a entender como o atrito, o risco, o desconhecido 

são justamente as forças que vão garantir deslocamento, aprendizagem, desafio. 

Byung-Chul Han (2019), filósofo sul-coreano contemporâneo, traz a noção da 

estética do liso. A proposição visa discutir como problemáticas da condição humana são 

negadas e, por meio de situações estéticas, atenuam ou ocultam a rugosidade das 

imperfeições, os conflitos, as sensações disformes. Um exemplo que o autor traz é o design 

predominante hoje com a tendência do liso, flat, do touch screen. Essa condição de não 

oferecer resistência ou incômodo, segundo Han, é uma característica da contemporaneidade. 

Em contraposição à estética do liso, a curadoria e gestão do IC – Encontro de Artes trabalha 

com noções como deslocamento, risco, atrito, incômodo, fissura, termos esses que estão 

intimamente ligados aos conceitos de improvisação e estética da imperfeição. 

Na intenção de explicitar um pouco do que efetivamente acontece, listo a seguir as 

principais ações que realizamos no IC – Encontro de Artes: 

 

• Mostra – em cada edição, o festival conta com, pelo menos, 10 obras que 

incluem criadores baianos, brasileiros e internacionais. Os trabalhos podem ser 

configurados como performances, instalações, intervenções urbanas, 

videodanças, palestras-performativas, entre outros; 

• Coprodução de obra – o projeto apoia criações em processo por meio de 

recursos materiais e/ou humanos. Os espetáculos estreiam na programação com 

apoio do festival; 

                                                
37https://educacao.uol.com.br/disciplinas/fisica/forca-de-atrito-entenda-o-que-sao-atrito-estatico-e-atrito-

cinetico.htm <acesso em 23 de março de 2019> 



99 

• Residência artística – o encontro realiza residências artísticas com durações mais 

extensas que possam de fato articular criação e formação. A cada ano, artistas 

baianos entram em contato com criadores nacionais e internacionais; 

• Conectivos críticos – ação ligada à produção textual e performativa de conteúdo 

crítico, bem como ao envolvimento de jovens atuantes em diferentes áreas de 

conhecimentos, seja nas áreas de comunicação ou gestão, engendrando um 

processo formativo; 

• Curadoria de projetos existentes – além de programar obras artísticas, o festival 

também convida como parte de sua curadoria projetos bem-sucedidos de áreas 

da economia criativa; 

• Rede de Interesse – ao longo de todo ano, são reunidos artistas, produtores e 

comunicólogos para estudar modos de engajar mais efetivamente diferentes 

públicos à programação do IC, ampliando o alcance do festival; 

• ICTV – produção audiovisual para WEB/TV com conteúdos originais ligados à 

programação do evento e voltados para o público pouco familiarizado com as 

artes contemporâneas.  

 

O IC – Encontro de Artes acontece normalmente no mês de agosto numa tentativa de 

fugir da concentração do grande número de festivais que se concentram nos meses de 

setembro a novembro, tanto na Bahia como fora do estado. Agosto é um mês sem muitas 

datas festivas ou feriados, o que possibilita maior engajamento do público local. O festival é 

um projeto de médio porte38 no que se refere a aspectos gerenciais e orçamentários. Esse 

“tamanho” é também uma escolha e se relaciona com aspectos políticos e estéticos do 

Encontro. O IC só pode ser o que é, do jeito que é, por ter esse porte. É possível pensar que o 

objetivo de um evento é sempre crescer e até parecer incoerente que não se queira ser cada 

vez maior, como se fosse a ordem “natural” de todos os empreendimentos. Isso não quer dizer 

que não queremos nos desenvolver (desenvolvimento para além de riqueza econômica) ou 

captar mais recursos e melhor remunerar a sua equipe continuada de trabalho; ainda fazemos 

o festival com orçamento muito menor do que gostaríamos e do que precisamos para realizar 

suas atividades a contento. Mas o IC não tem o objetivo de ser um festival de grande porte e o 

valor captado não é a única variável que pauta essa condição. O festival de médio porte 

                                                
38 Entendo que as medidas de pequeno, médio e grande porte são medidas que carecem de parâmetros e 

comparações. Vou considerar aqui festivais de grande porte aqueles que possuem captação de recursos acima 
de um milhão de reais e os festivais de pequeno porte aqueles com orçamento menor do que cem mil reais. 



100 

 

possibilita trabalhar e trazer questões importantes, inclusive acolhendo a improvisação 

organizacional como parte de uma operação voluntária de risco e experimentação.  
 
Outra tendência que se observa no mercado é uma mudança quanto ao tamanho das 
empresas. Algum tempo atrás, o gigantismo era algo que todas as empresas 
procuravam, queriam estruturas complexas, com funções bem definidas e assim 
atingir economia de escala. Com a rapidez e agilidade dos mercados modernos, no 
entanto, esta estrutura tomou- se inadequada. As empresas gigantes tomavam muito 
tempo para decidir algumas estratégias, que às vezes necessitavam de uma decisão 
imediata e assim perdiam competitividade. (ZIMMERMANN, 2001, p. 41) 

 

Ao contrário do que possa se pensar, mais recurso nem sempre é sinônimo de mais 

liberdade. Quando você é produtor, por exemplo, do Festival de Verão Salvador39, você tem 

expectativas, investidores e público em uma determinada escala. Voltando a pensar no 

lendário Festival de Águas Claras que citei no primeiro capítulo, a última edição de Iacanga, 

em 1984, contou com mais patrocinadores, maior divulgação e mídia, melhor estrutura, porém 

foi cheia de problemas. Para além das péssimas condições climáticas que tiveram que 

enfrentar naquele momento, o formato do festival naquele ano acabou por descaracterizar o 

projeto e fizeram Leivinha (organizador principal) repensar sobre suas escolhas, decidindo 

acabar com o festival. Muitas vezes, quanto maiores os orçamentos e os tamanhos dos 

projetos, menos eles podem arriscar, pois só é possível se lançar em determinados terrenos 

menos estáveis se você tem determinada estrutura. O mesmo podemos pensar também no 

inverso, não é possível se lançar em determinados desafios se seu orçamento é mínimo e se 

tem pouca mobilidade dentro dele. Realizar um festival no qual os artistas não podem ser 

remunerados ou no qual não é possível equipar o espaço com os materiais necessários para 

determinada ação acontecer, também pode drenar do projeto sua potência. Somos um festival 

de médio porte, o que nos possibilita fazer sessões de espetáculos que precisem ter lotação 

máxima de quinze pessoas. É necessário, em muitos momentos, que o orçamento não seja 

apenas um limitador, mas sim um facilitador. Uma ferramenta para fazer o que se deseja, não 

apenas um problema a ser superado. O dinheiro precisa seguir as ideias, tendo a percepção de 

que as ideias também podem ser inibidas ou limitadas por seus recursos. 

Outro aspecto que conseguimos vivenciar por sermos um festival de médio porte é o 

fato de não termos um formato a priori. Temos metas a serem cumpridas, como por exemplo 

a quantidade de sessões de espetáculos ou atividades formativas por edição. Esse aspecto já 
                                                
39 O Festival de Verão Salvador é um evento musical que ocorre anualmente. Idealizado em 1998, o festival é 

produzido pela iContent, uma empresa de entretenimento do grupo Rede Bahia, filial da Rede Globo. 
Considerado um dos maiores eventos musicais do verão brasileiro, o festival é realizado entre janeiro 
e  fevereiro, sempre antes do Carnaval.  
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nos possibilitou tanto fazer uma edição que durou quatro meses, assim como um festival que 

durou 24h consecutivas. Temos uma característica incomum no fato de sermos uma produtora 

que atua em diversas frentes com uma equipe trabalhando junta e que não é formada apenas 

quando está perto de o festival acontecer. Muitos festivais alugam espaço e formam equipe 

dois a três meses antes da realização do mesmo. No caso do IC, às vezes é necessário 

contratar alguns profissionais específicos para a realização do projeto, mas pelo menos 80% 

da equipe trabalham juntos o ano inteiro e também em outras frentes. Isso resulta em um tipo 

de produção mais íntima e próxima, com uma equipe enxuta e que não se modifica 

necessariamente a cada edição, gerando maior apropriação e autonomia da equipe. 

Algo também que podemos perceber da gestão de um festival é que, para conseguir 

crescer e fazer o maior número de atividades possível, é comum o festival fazer parcerias com 

outras instituições. Um caso muito recorrente é fazer a parceria com instituições culturais que 

promovem o intercâmbio cultural internacional. Tivemos uma experiência que exemplifica 

bem o que pode acontecer quando se perde a autonomia das escolhas curatoriais. Em 2011, na 

quinta edição do IC, realizamos uma parceria com o Goethe Institut para ampliar o número de 

artistas internacionais em nossa programação. A proposta foi sendo construída em conjunto, 

mas era necessário também dialogar com os interesses do Goethe naquele momento. A 

instituição possuía uma lista com nomes de artistas que estavam circulando pelo mundo 

através do Goethe. E esses artistas não tinham tanto o perfil de nossa curadoria, mas ainda 

assim parecia muito oportuna aquela possibilidade de articulação e parceria. Acabamos 

escolhendo, dentro desse “cardápio” um artista que viria para Salvador participar de uma 

residência artística e criar um trabalho inédito em conjunto com artistas locais que seria 

apresentado na abertura da quinta edição do encontro. 

Fizemos a seleção dos artistas brasileiros para participar desse processo de criação 

que duraria 25 dias. Nossa produção seria responsável pelo pagamento desses artistas locais, a 

produção da obra e seu contexto de apresentação dentro do IC – Encontro de Artes. O Goethe 

seria responsável por passagem internacional, hospedagem, alimentação e cachê do artista. A 

questão é que a forma de trabalhar do artista convidado resultou em severos atritos com os 

artistas baianos. Ele chegou na cidade com ferramentas apriorísticas de composição, um 

desenho muito estruturado e pouco acolhedor do material artístico desses artistas e sem 

considerar a especificidade do acionador de criação proposto pelo Goethe: o cacau e seus 

possíveis aspectos simbólicos no contexto baiano, os quais ele desconhecia e não se abriu para 

a escuta e para um processo de real criação compartilhada. Uma postura colonizadora, talvez 

agravada por questão geracional, que parece considerar que os ditos países desenvolvidos são 
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sempre mais consistentes em termos de propostas e procedimentos de criação. Mesmo 

sabendo que o circuito europeu ainda legitima certas lógicas e estéticas, é importante não 

sedimentar esse pensamento de que as “tendências da moda” chegam aqui depois de um 

tempo e que a Europa é esse lugar irradiador de arte de vanguarda. Em decorrência de tudo 

isso, a abertura do IC foi cancelada três dias antes de sua realização e o artista voltou para 

casa mais cedo sem sequer informar de sua decisão para toda a equipe. Mesmo contando com 

o apoio do Goethe durante todo o processo, percebemos que é preciso cautela nas ações 

realizadas em conjunto e que se quisermos manter a autonomia do projeto é fundamental que 

essas ações estejam muito afinadas estética-politicamente. Cancelar a abertura do festival, do 

ponto de vista gerencial, foi algo traumático, mas também foi fundamental para entender que 

de fato não somos um encontro genérico; que temos escolhas curatoriais e éticas precisas e 

que esse suposto “equívoco” é justamente o que demarca sua posição. 

 
 
3.1.3  Motes conceituais 

 

O IC - Encontro de Artes acredita que é possível pensar o campo da arte como 

ambiente que acolhe o risco, a improvisação, a liberdade, o imperfeito, o processo e a 

descoberta. A cada edição uma questão simbólica orienta os processos curatoriais. A relação 

entre o IC e a criação artística da Dimenti faz com que o encontro não seja pensado como 

acontecimento pontual, mas como uma agenda estética em atividade ao longo de todo o ano. 

Cada edição é atravessada por uma questão simbólica que orienta tanto o processo 

curatorial como a composição da programação, em consonância com o contexto no qual 

estamos inseridos. O conjunto de ações varia ano a ano, levando em conta as especificidades 

curatoriais de cada edição, acentuando o caráter experimental do encontro, o que reflete na 

gestão e produção do evento. 

O Encontro não se vale, até então, de convocatórias anuais para receber propostas de 

trabalhos anualmente. A qualquer momento podemos receber propostas de artistas através dos 

nossos e-mails de contato. Mas utilizamos de convocatórias abertas para seleção de 

participantes para as ações formativas e para seleção de participantes para as residências. 

Como também viajamos com nossas obras para outros festivais, acabamos conhecendo muitos 

artistas e seus trabalhos. Portanto, sempre que estamos nesses contextos de circulação de 

obras, estamos agindo também como gestores e curadores do IC e acreditamos que podemos 

ter uma relação mais próxima com os artistas e seus processos ao invés de ficarmos blindados 
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pela imagem do curador em seu pedestal. Certa feita, participando de um encontro chamado 

Jornada de Curadoria, dentro da Plataforma Internacional da Dança, em 2011, um dos 

convidados lançou que a imagem dos curadores num festival se assemelhava à imagem dos 

“doze apóstolos”: aquele pequeno grupo dos escolhidos que pareciam ter a missão de levar a 

verdade sobre o que é uma boa obra de arte e de como essa aura de distanciamento muitas 

vezes inibe e constrange os artistas. 

Outra situação cuja complexidade é possível é o fato de os curadores do projeto 

também participarem eventualmente da programação do encontro com os próprios trabalhos 

artísticos, numa auto-implicação explícita que retroalimenta os atos de curar e criar, 

problematizando ideias como imparcialidade, neutralidade e objetividade, fatores que muitas 

vezes pautam a curadoria de festivais nacionais com caráter panorâmico, mesmo quando são 

organizados por artistas. Estes eventos cumprem um papel importantíssimo de proporcionar a 

circulação das obras mais recentes produzidas no país, mas a escolha de risco curatorial que o 

IC faz abarca inclusive a auto-implicação da própria equipe que produz o encontro. 
 
É devido à criação artística dos coordenadores do evento que ele existe. O IC é uma 
forma de relacionar os trabalhos que estamos produzindo com outros trabalhos, de 
experimentar relações entre nossos interesses e os de outros artistas, de modificar 
nossa produção ao nos colocarmos em relação com outros e, assim, estabelecer uma 
rede de trocas mais amplas e efetivas. (NETO, 2014, p. 56) 

 

Há muitas razões para trabalhar com motes conceituais no IC. Essa escolha vai além 

de buscar superar uma suposta arbitrariedade do gosto individual a que o trabalho de curador 

muitas vezes está associado. Um recorte curatorial explícito possibilita uma chamada mais 

precisa na discussão sobre determinado assunto em suas várias nuanças, assim como cria uma 

moldura de comunicação mais precisa, pois é possível associar mais diretamente esse conceito 

conector às obras e às ações que compõem a programação, tendo um caráter de mediação 

junto ao público. O IC – Encontro de Artes organiza sua curadoria por meio de motes 

conceituais, sejam eles trazidos como lema ou slogan. 

Seguem aqui os motes conceituais de cada edição do encontro:  

 

 
Tabela 1 - Motes do IC - Encontro de Artes 

ANO 1 – 2006 Grupos e coletivos do Nordeste 

ANO 2 – 2008 Dança e intermedialidade 

ANO 3 – 2009 Dança, humor e política 
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ANO 4 – 2010 Continuidade e descontinuidade 

ANO 5 – 2011 Curadoria em cadeia 

ANO 6 – 2012 Arrisque! 

ANO 7 – 2013 Memória como motor 

ANO 8 – 2014 Arte, tesão e outras transas 

ANO 9 – 2015 #artebarulho 

ANO 10 – 2016 Quanto dura sua chama? 

ANO 11 – 2017 Tô pra jogo 

ANO 12 – 2018 Arte como luta 

ANO 13 – 2019 Arte e outras magias 

 

 

Esses motes são, geralmente, frases curtas, lemas que resumem uma ideia geradora, 

com o objetivo de provocar reflexões e sintetizar um posicionamento. Em geral, são de fácil 

memorização e são repetidas de muitas formas durante a comunicação do projeto. Percebe-se 

pela tabela acima que até 2012 esses motes conceituais eram mais internos e motivadores para 

a equipe curatorial e, a partir daí, começam a ganhar contornos mais estratégicos para a 

comunicação, sendo compartilhados com o público. Assim, o desafio a cada ano é apresentar 

o posicionamento e princípios da curadoria naquela edição, mas com palavras que fazem parte 

do dia a dia das pessoas. É uma espécie de convite, de convocação. As palavras mais 

complicadas e difíceis de serem memorizadas dão lugar a frases simples e com musicalidade, 

convocando a audiência a experienciar as ações do festival. Essa também é uma estratégia de 

promover novos enquadramentos para o púbico, pois em se tratando de um festival que dura 

treze anos, que acontece todos os anos no mesmo mês, é uma forma se diferenciar ano a ano. 

No processo de definição do tema de cada ano, não existe um trajeto único. Podemos 

começar, por exemplo, por obras que estão dialogando entre si, e passamos a nos perguntar: o 

que elas têm em comum? Não é necessariamente a partir de uma definição a priori na qual 

pensamos o mote e saímos a procura de obras que caibam nele. Os recortes curatoriais 

seguem os artistas e os artistas dão corpo a esses conceitos em um movimento de 

reciprocidade, firmando relações entre contexto, obras e artistas. Refletir sobre esse trajeto 

que conecta as diretrizes curatoriais à composição da programação de um festival como o IC 

evita uma percepção equivocada de que os curadores definem um tema de seu interesse de 

forma aleatória e saem “encomendando” obras para caber no tema do festival. 
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Isso não significa que algo não possa ser instigado por um tema do festival. O tema 

pode instigar os artistas, mas não deve estabelecer uma relação dirigista da parte dos 

curadores. Por vezes, o artista nem mesmo identifica o mote em suas obras mas, por uma 

proposição dos curadores, podemos gerar um enquadramento que propicia essa perspectiva. 

Um exemplo disso foi na sexta edição do Encontro quando nós programamos uma peça 

chamada “Desenho”, da dançarina Margô Assis e do artista plástico Eugênio Paccelli Horta, 

para ser apresentada no horário das dezessete horas, sessão mais comumente aplicada a 

espetáculos infanto-juvenis. Naquele ano, o festival estava interessado na ideia de “borda” e 

propôs pensar a dança como uma prática complexa, multifacetada e não concentrada 

exclusivamente no movimento do corpo, tentando desvelar a ideia de coreografia para outras 

plataformas e materialidades. Inicialmente pareceu inusitado para aqueles artistas tal 

enquadramento, vez que nunca tinham apresentado a referida obra como um trabalho para o 

público infantil. O resultado foi uma plateia cheia de crianças se relacionando com o trabalho 

de forma intensa. 

 
Figura 12 - IC6 - Desenho 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2012. Foto: João Milet Meirelles 

O ponto de partida para uma programação de festival pode tomar como referência 

projetos artísticos específicos mas, no IC, consideramos importante que o tema seja 

expandido e desdobrado em diferentes sentidos. Ao trabalhar com festivais temáticos, é 

verdade que o significado de uma obra de arte corre o risco de ser reduzido ao contexto. O 

tema do festival, quando aplicado com determinismos e não com complexidade, pode 
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conduzir de um jeito problemático a percepção da obra. Projetos artísticos não devem ser 

entendidos como mera ilustração para um tema, mas precisam questioná-lo.  

Podemos citar o exemplo da nona edição do IC que tomou como mote #artebarulho e 

tinha em sua programação uma série de obras que eram de fato muito intensas e convocavam 

o corpo a vibrar. O trabalho “Batucada” (Marcelo Evelin/Demolition Incorporada) era 

composto por 50 artistas com máscaras, corpos subversivos que batucavam panelas40, 

frigideiras e latas numa espécie de desfile apoteótico e revolucionário. O ritmo transitava 

entre a festa e o protesto, ritual que trazia a relação conflitante entre uma coletividade quase 

tribal e as subjetividades dos indivíduos. Se “Batucada” foi a atração de abertura do encontro, 

para finalizar essa edição tivemos na última noite de programação dois trabalhos que nos 

convocavam ao silêncio e à delicadeza das miudezas sonoras. Em “Maquinário”, O Grivo 

mostrava sua busca por possibilidades diferentes de orquestração e montagem. Os músicos-

performers pesquisavam fontes sonoras acústicas e eletrônicas, com a construção de máquinas 

e mecanismos sonoros em miniatura. Esse trabalho dividiu a noite com o trabalho “Instruções 

de Escuta”, no qual Pedro Filho Amorim apresentava um trabalho de criação de música 

interna, em que havia um espetáculo de regência no qual a música era feita por todos, mas 

compartilhada por ninguém, já que durante todo o espetáculo não era proferido absolutamente 

nenhum som. “O resto é silêncio41”. 

Assim, a ideia não é usar as obras como “exemplos” de um tema; isso poderia tornar 

o festival ingênuo e redutor. Essa atitude de lidar com um mote e dividi-lo com o público em 

sua comunicação tem o propósito de criar mais um contexto compartilhado que pode ser 

surpreendente, tanto para os artistas como para o público, e propõe significados intelectuais e 

culturais eticamente comprometidos.  
 
 
3.1.4  Narrativas da trajetória 

 

O que consideramos a edição inaugural do IC – Encontro de Artes, em 2006, contou 

com diferentes atividades e teve quatro meses de duração. Cada etapa trazia um grupo, 

prioritariamente do Nordeste, para participar de uma mesa de discussão, ministrar oficina na 

cidade, com apresentações de espetáculos de repertório da própria Dimenti, envolvendo assim 

                                                
40 O espetáculo foi criado antes da imagem do “bater panelas” ser cooptada pela extrema direita vestida de verde 

e amarelo. 
41 A frase "O resto é silêncio" é a frase que termina a peça Hamlet, de Shakespeare, dita pelo próprio Hamlet, à 

beira da morte.  
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atividades de formação e difusão. Nesse período, existiam poucas iniciativas42 com 

características desse tipo de evento em Salvador. Assim, o encontro teve que criar seu 

contexto de existência, bem como seus próprios parâmetros de funcionamento e curadoria. 

Dentre os participantes do primeiro ano estavam: Núcleo de Dança do Alpendre (CE), Grupo 

Grial (PE), Roda Viva Cia de Dança (RN), Grupo Tran Chan (BA), entre outros.  

Imersos nessas discussões acerca da cadeia produtiva das artes e da 

autossutentabilidade do setor da cultura, o projeto, então chamado de “Interação e 

Conectividade”, foi inscrito no Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna, sendo contemplado 

com o valor de R$ 50mil.  Considero essa primeira edição do Encontro quase que como uma 

resposta ao momento de forte discussão sobre políticas públicas para o setor cultural. Alguns 

dos integrantes da Dimenti participaram, entre 2005 e 2007, dos encontros das Câmeras 

Setoriais43 e é nesse contexto que surge a ideia do “Interação e Conectividade”44. O IC nasce 

com recurso público voltado para eventos como encontros e festivais. Os festivais buscam 

contribuir, no mundo e em nosso país, para a difusão da produção artística, fomentando o 

intercâmbio entre artistas e públicos, constituindo-se como uma ação estruturante no que 

tange à arte e à cultura. 
  

                                                
42 Destaco aqui a existência nesse período de dois projetos que tinham características semelhantes ao que 

conhecemos como festivais– Projetos Julho em Salvador e Mercado Cultural. O Julho em Salvador teve nove 
edições realizadas e envolvia as linguagens da dança, teatro, música e ocupou por diversos anos o Quadrilátero 
dos Barris com suas atividades. O Mercado Cultural, que era promovido pelo Instituto Cultural Casa Via 
Magia e tinha direção geral e curadoria de Ruy Cezar Silva, acontecia normalmente em dezembro e tinha perfil 
marcadamente internacional. 

43 Em maio de 2005 foram implantadas as Câmaras Setoriais da Cultura, abrangendo as áreas da música, teatro, 
dança, circo e artes visuais. A proposta baseou-se na experiência bem sucedida nas áreas da indústria, comércio 
e agricultura e tinha pelo menos duas metas centrais: 1) conquistar espaço de diálogo mais permanente e 
organizado, onde pudessem ser debatidas e pactuadas as prioridades de cada setor com foco nas cadeias 
produtivas e criativas de cada segmento; 2) aprofundar o debate sobre as estratégias para o desenvolvimento 
destas áreas e a organização de uma política nacional para as artes. As câmaras setoriais da cultura realizaram 
mais de uma dezena de reuniões presenciais, com representação nacional de todos os segmentos mapeados até 
o momento em cada área, sendo eles formação, criação, circulação e memória. Os representantes das câmeras 
tinham a responsabilidade, por sua vez, de promover encontros em seus estados com representações das 
classes. Nesses encontros eram discutidas dificuldades, oportunidades e desafios encontrados em cada etapa da 
produção cultural, desde a criação até o consumo.  

44 Entre 2006 e 2012 o festival foi chamado de Interação e Conectividade. A partir de 2013 transformamos essa 
palavra em uma sigla – IC. Mais sobre essa transição de nome será trazida ainda nesse capítulo. 
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Figura 13 - Divulgação IC1 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2006. 

 

O único ano que o projeto sofreu descontinuidade foi em 2007; ainda estávamos 

entendendo o que tinha sido aquela experiência e que o projeto poderia se tornar algo 

contínuo. Em 2008, ano em que a Dimenti comemorou 10 anos, a segunda edição do projeto 

tratou de questões como: gestão cultural em grupos e coletivos brasileiros e a relação entre 

dança e intermedialidade (teatro, literatura e vídeo). Foram realizados lançamentos de 

audiovisuais, promoção do Acervo Mariposa na Bahia, debates, oficinas de criação, 

apresentações de artistas convidados como Coletivo Couve-flor (PR) e o artista André 

Masseno (RJ). Essa foi a menor edição do festival, tendo sua realização concentrada em três 

dias e com R$ 30mil de recurso total, advindos do Fundo de Cultura da Bahia. 
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Figura 14 - Divulgação IC2 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2008. 

 

Na terceira edição, o projeto propôs um recorte estético e crítico: as relações entre 

dança, humor e política. A pergunta que norteou os pensamentos da curadoria foi: como uma 

projeção crítico-filosófica é organizada na dança por meio de procedimentos cômicos? A 

questão levantada pretendeu criar uma diretriz curatorial que mobilizasse a discussão sobre o 

riso e o risível na dança, para que fosse possível encontrar pontos de convergência e de 

especificidade no trabalho dos artistas convidados nessa edição. Foram realizadas 16 

apresentações de espetáculos (dez delas de outros estados do Brasil), mesa-redonda, oficinas, 

residência, mostras de audiovisuais. Nesse ano de 2009, o recurso do festival foi de R$ 90mil, 

advindo de duas fontes – Fundo de Cultura da Bahia e CAIXA45. 

 

                                                
45 Entre 2008 e 2015, a Caixa Econômica Federal promoveu edital anual específico para a seleção de projetos de 

festivais de teatro e dança.  
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Figura 15 - Divulgação IC3 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2009. 

 

No ano seguinte, em 2010, a quarta edição envolveu artistas com trajeto continuado 

de criação e desenvolvimento de pesquisa. Interessou dessa vez acompanhar os 

desdobramentos do trabalho de cada criador, grupo ou coletivo participante, colocando na 

programação do Encontro diferentes trabalhos de cada um deles. Uma pergunta motivou a 

curadoria nessa edição: como se dá o processo de continuidades e descontinuidades no 

percurso criativo de um artista ao elaborar suas obras no que se refere aos focos de 

investigação, modos de exploração e lógicas de configurar? O projeto contou pela primeira 

vez com um espetáculo internacional em sua programação e deu foco especial a ações em 

espaços urbanos, tendo captado parte de sua verba através do Edital Funarte Artes Cênicas na 

Rua. Tiago Guedes (Portugal), Claudia Muller (RJ), Marcela Reichelt (SC) e Clara Trigo 

(BA) foram alguns dos artistas participantes. 
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Figura 16 - Divulgação IC4 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2010. 

 

Em sua edição comemorativa de cinco anos, o IC – Encontro de Artes sublinhou 

aspectos que já vinha praticando junto aos artistas e pesquisadores participantes desde sua 

criação. As ideias de descentramento e autonomia nortearam os processos de elaboração 

conceitual, logística e curatorial. Foi feito um tipo de curadoria em cadeia. Cada participante 

do festival resguardava alguma relação de natureza estética e afetiva com os integrantes da 

Dimenti. Muitos colaboram diretamente nos trabalhos autorais que aconteciam paralelamente 

no projeto “Manutenção Dimenti” (Petrobrás Cultural), outros eram referências para esses 

trabalhos. Praticamente todas foram iniciativas solísticas, em consonância com o momento 

atual do grupo, no qual cada um estava criando um solo autoral. Reunir trabalhos solo nessa 

edição não tinha o objetivo de fazer apologia a obras solísticas, mas responder àquele 

contexto histórico em que a criação de solos estava atrelada à autonomia, autoralidade e a 

aspectos logísticos de difusão. Além disso, como se trata de um festival feito por artistas-

gestores-curadores, o desenho de cada edição quase sempre esteve vinculado aos 

investimentos estéticos-políticos desses agentes no momento de sua realização.  

Nessa edição inauguramos a curadoria de projetos preexistentes. Além de reunir 

obras artísticas, o encontro se interessa por convidar projetos nacionais e internacionais para 

compor a sua programação, possibilitando uma experiência de curadoria dentro da curadoria. 

Foram programados nesse ano os seguintes projetos nacionais: com.posições.políticas, de 

Isabel Ferreira e Eduardo Bonito; Tetê-à-tête, de Neto Machado; e 7X7, de Sheila Ribeiro. 
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Também demos início a uma ação chamada “Rede de Interesse”, que reúne artistas, 

comunicólogos e publicitários com o intuito de ampliar os alcances e interlocuções do projeto, 

estudando modos de engajar e estimular a participação de novos públicos para as artes 

contemporâneas. A ideia é ativar públicos potencialmente interessados e convidá-los a 

experienciar outro tipo de organização artística em diálogo com os modos contemporâneos de 

produção poética. Muitas perguntas mobilizam a ação da Rede de Interesse: por que a arte 

contemporânea, que lida tanto com o cotidiano, parece tão afastada da realidade de diversas 

audiências? Por que, justamente quando a arte desmistifica a posição do artista, buscando 

aproximação com o público e com a relação vida e obra, ela aparenta ser tão hermética e 

inacessível? Por que, justamente quando a arte congrega o público a interagir e a construir 

sentidos com mais liberdade, ela parece estar mais isolada e distante? 

 
Figura 17 - Divulgação IC5 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2011. 

Para lidar com essas perguntas, em 2011, foram produzidas, por exemplo, peças 

gráficas distribuídas em espaços estratégicos da cidade, a fim de relacionar contextos de 

afinidade como: “Se você frequenta este cinema, você vai se interessar por esse projeto” ou 

“Se você anda por aqui, você vai se interessar por esse projeto”. E assim por diante. 
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Figura 18 - Divulgação IC5 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2011. 

 

Na sexta edição, a ideia de borrar limites entre as linguagens artísticas foi um ponto 

em comum entre os trabalhos apresentados e as demais atividades propostas, pensando a 

dança como prática complexa, multifacetada que experimenta relações intensas com outros 

ambientes da criação como as artes visuais, o cinema, a escrita, o audiovisual, a performance, 

o teatro, em um convite a obras que tivessem impulso a se arriscar em novas configurações, 

fazendo também um convite ao público para se arriscar junto. 

Em 2012, a campanha tomou emprestado motivos próprios da criação artística 

contemporânea: o prazer do risco, o diálogo com o cotidiano, a desmistificação do ato 

artístico e a relação com o lúdico. Diversas peças gráficas foram produzidas com chamadas 

que questionavam a manutenção de hábitos e ideias e tentavam estimular a experimentação: 

“Por que fazer sempre do mesmo jeito?”, “Por que pegar sempre o mesmo caminho?” ou “Por 

que escolher sempre o mesmo sabor?” ARRISQUE. 

 



114 

 
Figura 19 - Divulgação IC6 

     
Fonte: Arquivo Dimenti, 2012. 

 

A partir da sétima edição do festival, em 2013, temos dois marcos importante na 

trajetória do IC: 1) acontece a mudança do nome para uma sigla e o festival começa a ser 

chamado de IC – Encontro de Artes; 2) É contemplado pelo Edital de Apoio a Projetos 

Culturais Calendarizados46 e tem a realização de suas três próximas edições garantidas. O IC7 

reuniu obras, projetos e ações que desdobraram as ideias de memória e retrospectiva como 

parâmetros de criação de diferentes temporalidades. Por meio de movimentos retrospectivos, 

da reciclagem de materiais artísticos e de reencarnações coreográficas, o projeto desejava 

ativar uma noção de tempo expandida e complexa. A programação foi composta por artistas 

com trajetos consistentes como: Xavier Le Roy (França), Dudude Herrmann (MG), Denise 

Stutz (RJ), Cristian Duarte (SP), Fátima Suarez (BA), entre outros.  

 

 

 

                                                
46 Em 2012 foi lançado o Edital de Apoio a Projetos Culturais Calendarizados que ainda hoje tem como objetivo 

incentivar a realização de atividades culturais consolidadas que tenham regularidade, garantindo estabilidade 
para essas iniciativas. Em uma diretriz pioneira no Brasil, esse edital garante o apoio aos festivais durante três 
anos consecutivos. Mais informações sobre essa fonte de financiamento já foi abordada no primeiro capítulo. 
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Figura 20 - Divulgação IC7 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2013. 

 

A oitava edição do IC – Encontro de Artes mergulhou no desejo e veio atravessado 

pelo tópico “Arte, Tesão e Outras Transas” evocando não só uma dimensão sexual, mas 

erótica, de movimento e de vitalidade: como performar o desejo e a libido? Onde ele está no 

cotidiano do artista e da plateia? Como têm sido performadas questões de gênero e 

sexualidade na arte contemporânea? Como estimular o tesão pela arte contemporânea? Onde 

está o ímpeto da criação? Como excitar o público e fazê-lo participar da experiência? Essas 

foram algumas das perguntas feitas por nós da curadoria para composição dessa programação. 

O IC8 foi o ano de maior recurso captado até hoje para o festival – R$ 300mil. Além do 

aporte advindo do Edital de Apoio a Projetos Culturais Calendarizados, o IC ganhou o Edital 

da Funarte para Festivais. Essa captação só foi possível porque, nesse ano, a Dimenti assume 

a gestão de uma associação sem fins lucrativos – a Conexões Criativas – que ampliava as 

nossas possibilidades de captação por acessar mecanismos de financiamento que só eram 

possíveis para esse tipo de representação jurídica. Todo o projeto foi gerido através do 

SICONV (Sistema de Convênios) que também nos lançou em desafios inéditos em termos de 

gestão financeira e prestação de contas. 
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Figura 21 - Divulgação IC8 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2014. 

 

Em 2015, a nona edição do IC ocupou o Teatro Gregório de Mattos e espaços 

culturais do Centro de Salvador. Essa região da cidade serviu de palco para apresentações que 

tinham como mote principal a hashtag #artebarulho, reunindo obras que dialogavam sobre a 

arte sonora, música experimental e barulhos de natureza social, política e cultural. Além do 

Teatro Gregório de Mattos, reaberto após um período de oito anos, incluindo a sua Galeria da 

Cidade, a programação do IC9 se espalhou também no Espaço Cultural Barroquinha e Espaço 

Itaú de Cinema Glauber Rocha. Temos nesse momento um investimento substantivo em 

atrações musicais, que passou a ser uma constante nas edições seguintes do festival. Trazer o 

conceito do festival e suas proposições curatoriais também para dialogar com shows musicais 

ampliava a sua plateia, abrigando pelo menos entre 600 a 800 pessoas para essas atrações.  
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Figura 22 - Divulgação IC9 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2015. 

 

Na edição comemorativa de 10 anos, o IC se voltou ao tempo e à duração das 

experiências. A edição aconteceu ao longo de vinte quatro horas, como em uma virada 

cultural, tentando sublinhar o viés da curadoria entendida como composição. Das 20 horas do 

dia 19 de agosto às 20 horas de 20 de agosto de 2016, o Encontro aconteceu sem parar, 

evocando a potência dos combustíveis, a resistência do fogo, o vigor da existência e o IC 

perguntava “Quanto dura sua chama?” com o desejo de pensar o tempo como um continuum 

em transformação. Acontece que essa pergunta-mote não era apenas uma questão da 

curadoria, era também uma questão que vinha da gestão do projeto, atravessada por restrições 

orçamentárias e incertezas sobre sua continuidade, depois de uma década de realização. Essa 

pergunta também era algo que nós da curadoria e gestão do IC nos perguntávamos depois de 

uma década de realização: teríamos ainda fôlego para seguir realizando o festival? Com uma 

queda de quase 40% do orçamento nessa edição em comparação às últimas quatro edições do 

festival, ficamos elaborando o que daria conta de impactar a cidade nos 10 anos de festival, 

mesmo com essa queda de captação. Assim chegamos ao mote de 24h ininterruptas de 
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atrações. O caso da décima edição evidencia o atrelamento entre gestão e criação curatorial 

como motores conceituais e executivos. As tomadas de decisão da gestão são muitas vezes 

motivadas pelas intempéries, mas o entendimento de gestão não pode se restringir apenas ao 

aspecto de solucionar de problemas. 

O IC 10 trouxe uma inovação para a Rede de Interesse quando abriu convocatória 

para a seleção de 10 pessoas para atuar na cobertura da 10ª edição do evento, função 

apelidada de IQUI. Atribuindo ao apelido uma das possibilidades fonéticas da sigla IC, o 

IQUI se articulava com as atuais formas de produção e fruição de conteúdo informativo no 

mundo digital, resultantes de uma série de transformações que incluem novas linguagens e 

plataformas, mediativismo, descentralização e democracia.  

 
Figura 23 - Divulgação IC10 

       
Fonte: Arquivo Dimenti, 2016. 

 

O IC convidou o seu próprio público para ser mídia e veículo de registro e 

compartilhamento dos acontecimentos. O evento assumiu, assim, um formato de cobertura 

colaborativa, em que a narrativa se deslocava de uma “voz oficial” para a expressão direta de 

quem experimenta os fatos ao vivo.  

A 11ª edição do IC – Encontro de Artes em 2017 se propôs ao corpo a corpo entre 

artistas e públicos. Com o lema “Tô Pra Jogo”, o IC11 acolheu atividades que estimulavam 

uma ação direta do público na obra de cada artista, ocupando os mesmos lugares, criando 

juntos, se tocando, se disponibilizando. Agentes que formavam um mesmo time, sendo 

corresponsáveis pela dinâmica de cada situação como numa partida de pingue-pongue. Foi 

assim que o festival decidiu, nesse primeiro ano após uma década, quase que começar de novo 
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em tempos em que o engajamento e a participação direta são urgências sociopolíticas e, 

também, artísticas.  

 
Figura 24 - Divulgação IC11 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2017. 

 

A maior parte da programação foi gratuita e extrapolou os teatros para expandir-se 

em ambientes de convívio, de passe livre: rua, pátio, biblioteca e galeria. No Goethe Institut 

Salvador, no Palacete das Artes, no Âncora do Marujo e nas ruas de Salvador, as obras e 

projetos apresentados não eram exatamente categorizados em linguagens e tinham 

classificação livre, acolhendo adultos, jovens e crianças. No IC11, apresentamos o espetáculo 

“La Bête (O Bicho)”, de Wagner Schwartz, que acabou resultando em uma polêmica violenta 

e desgastante, que levou a Dimenti responder junto ao Ministério Público da Bahia por sua 

execução, como vai ser melhor desenvolvido adiante. 

A 12ª edição do IC foi movida pelo mote “Arte como Luta”. Precisávamos, às 

vésperas de uma das eleições mais acirradas e acaloradas do Brasil para a presidência da 

república, reforçar a liberdade criativa, combater as censuras e resistir diante de retrocessos 

que nos cercavam. Um dos destaques dessa edição foi o show da artista multimídia Linn da 
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Quebrada, que foi aberto com desfile da Daspu, com quase 30 prostitutas da cidade de 

Salvador e de fora do estado. Outra presença importante foi o espetáculo “Domínio Público”, 

que reúne Elisabete Finger, Maikon K, Renata Carvalho e Wagner Schwartz, artistas que, no 

ano anterior, tinham sido objeto de acalorados debates em torno da liberdade de expressão, 

censura e limites na arte. Essa edição terá uma análise mais detalhada de seu processo de 

realização no próximo tópico deste capítulo. 

Alargar os modos de percepção da realidade e exaltar criações artísticas que se 

expandem por variados entendimentos da existência foram o caminho da recém realizada 13ª 

edição do IC - Encontro de Artes (2019). Em torno da mítica do número 13, o evento trouxe 

13 trabalhos que assumiram o lema “Arte e Outras Magias” e invocou tecnomagias, bruxarias, 

transes, feitiços, mediunidades, ecumenismos, rituais, vibrações energéticas, fé no invisível. 

As obras reunidas nesta edição propuseram (re)encantamentos da criação artística, nos limites 

entre arte, magia e ciência. Foram discursos que vão além do campo racional e da leitura 

ocidental-capitalista do mundo. Nossa proposta foi subverter aquilo que se determinou como 

modelo de produção de conhecimento, abrir espaço para outras epistemologias e 

entendimentos de corpo, ir além da saturação das referências eurocêntricas, da voz do homem 

branco acadêmico como padrão de inteligência e de sensibilidade. 
 

Figura 25 - Divulgação IC13 
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3.2  A DÉCIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO IC – ENCONTRO DE ARTES  
 

A partir daqui, concentro-me mais especificamente na experiência com a décima 

segunda edição do IC – Encontro de Artes, abordando diversos aspectos que se inter-

relacionam tais como: curadoria, programação, comunicação, produção, gestão, contexto 

político, entre outros. 

Em tempos de crises sociais, políticas, econômicas e simbólicas de grandes 

magnitudes, a 12ª edição do IC – Encontro de Artes foi movida pelo mote “Arte como Luta”. 

O encontro aconteceu de 21 a 26 de agosto de 2018, em Salvador-BA, e contou em sua 

programação com espetáculos, performances, shows e intervenções protagonizados por 

elencos de representatividade em questões de raça, sexualidades e movimentos sociais. 

Realizo nessa dissertação uma análise a partir de perspectivas autoetnográficas na 

medida em que olho para as práticas de gestão de uma empresa cultural e de um festival por 

meio de minha condição de sujeito de ambos. A autoetnografia pode ser reconhecida como 

metodologia científica e crítica, capaz de desvelar, de maneira autorreflexiva, o grau de 

envolvimento pessoal do pesquisador com o campo e com os dados. Busquei, assim, 

alimentar-me desses pressupostos teóricos e seus dispositivos para evitar a artificial separação 

entre minha condição de sujeito e objeto da pesquisa. 

A autoetnografia tem por característica ser uma escrita do “eu” que permite o ir e vir 

entre a experiência pessoal e as dimensões culturais. Evoca e comunica uma consciência da 

experiência, baseada na articulação entre o factual, o sensível e o singular. Pode ser resumida 

como o uso de uma perspectiva etnográfica de um fenômeno, partindo da compreensão do 

mesmo a partir da perspectiva do sujeito como elemento central e decisivo de sua 

configuração e ampliando essa perspectiva do micro para o macro, aspirando ultrapassar a 

percepção individual do sujeito para a compreensão do mundo social e político que está sendo 

observado. 

 
Dito de outra maneira, o que se destaca nesse método é a importância da narrativa 
pessoal e das experiências dos sujeitos e autores das pesquisas, o fato de pensar o 
papel político do autor em relação ao tema, a influência desse autor nas escolhas e 
direcionamentos investigativos e seus possíveis avanços. (SANTOS, 2017, p. 219) 

 

Ou seja, é um recurso metodológico que busca não falsear a intrínseca relação do 

sujeito pesquisador com a realidade das práticas por ele observadas e interpretadas e sim, 

incentivar o engajamento pessoal do indivíduo/autor/pesquisador. Se consideramos que toda 

descrição é também uma interpretação no sentido de que é a seleção de informações e 
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atribuição de significações, a partir de uma memória e de um imaginário individual e coletivo, 

e se a pessoa que conduz a investigação é indissociável da produção de pesquisa, por que, 

então, não deixar isso evidenciado? Por que não olhar a si mesmo e escrever a partir de sua 

própria experiência? Quem será responsável por falar sobre nossa história senão nós mesmas? 

Segundo Araújo e Davel (2018), os estudos sobre esse método, que ganhou destaque 

nas Ciências Sociais, ainda são dispersos e pouco conhecidos na Administração, que a utiliza 

de forma hesitante e, muitas vezes, não é visto como método legítimo. A autoetnografia valida 

as experiências do pesquisador e as utiliza, sem pudores. Nesse caso, o pesquisador tem 

acesso a um conhecimento privilegiado e familiar, o que pode tornar a pesquisa mais densa e 

aprofundada, já que se obtém material empírico mais robusto. As autoetnografias, em geral, 

apresentam caráter mais subjetivo, comprometido com uma narrativa aberta e transparente, 

focada no eu do pesquisador que, através de suas vivências, evocam a análise e reflexão do 

leitor a partir da experiência com o texto. O pesquisador, ao contrário de uma etnografia mais 

usual, tem acesso ao contexto e é participante ativo, para além de um observador. 
 
A autoetnografia se utiliza das experiências pessoais como caminhos para exame de 
um fenômeno cultural. Ela difere da autobiografia pois a primeira se utiliza das 
experiências como meio enquanto que, para a segunda, as experiências e vivências 
são o fim. A autoetnografia não versa apenas sobre o pesquisador, mas sobre um 
fenômeno cultural que será melhor acessado através dele e de seus conhecimentos. 
(ARAUJO e DAVEL, 2018, p. 196) 

 

O uso da autoetnografia foi uma forma preciosa de colher dados sobre um passado 

vivido, relevante para caracterizar o objeto de estudo. Semelhante ao que construí no segundo 

capítulo, quando trouxe a trajetória da Dimenti enquanto esse ambiente de surgimento do IC – 

Encontro de Artes, neste capítulo apresento uma narrativa reflexiva sobre a gestão da décima 

segunda edição do IC – Encontro de artes, um passado recém vivido, a partir da memória, 

analisando os aspectos relacionais entre mim e os outros sujeitos, percebendo os fenômenos 

sociais investigados. Nesse sentido, o sujeito da experiência é também em alguma medida o 

de objeto de observação e análise.  

Para fins didáticos, irei dividir a narrativa do processo de gestão da décima segunda 

edição do IC – Encontro de Artes nas três etapas amplamente conhecidas de uma produção: 

pré-produção, produção e pós-produção, abordando os principais aspectos de cada uma delas. 

Compreendendo que nesse estudo não poderei discorrer sobre tudo mas, assim como em todo 

o processo de pesquisa autoetnográfica, exercendo meu papel de perspectiva e escolhas no 

que dar relevo dentro dessa história. 
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3.2.1  Pré-produção: antes do início 

 
Desde muito nova escuto minha mãe dizer: “planeja-se porque tudo é imprevisto”. 

Mesmo que ela soubesse muito pouco sobre o campo da produção cultural, a sabedoria de 

mãe estava ali encarnada. A etapa de pré-produção envolve todas as atividades iniciais que 

darão suporte à execução do projeto, inclusive a construção do planejamento, do plano de 

ação, cronograma e a construção da planilha financeira. 

Para além de entender o planejamento como um instrumento aberto a mudanças e 

revisões durante a sua execução, no caso do IC – Encontro de Artes, por estar no contexto de 

atuação da Dimenti, essa etapa de preparação costuma ser mais dilatada e porosa. Em se 

tratando da realização de um festival anual, chegamos a perceber que as etapas de produção 

acontecem de forma menos delimitada, quando por vezes um recorte curatorial do ano 

seguinte já é definido em meio à execução da edição anterior, ou quando a etapa de pós-

produção e prestação de contas ainda estão em andamento, em meio ao início da pré-produção 

da edição seguinte. 

Decidi concentrar-me em dois aspectos principais da pré-produção: o processo de 

formatação do recorte curatorial (que se relaciona diretamente com seu contexto e criação de 

identidade visual) e a relação com os espaços culturais. 

 
 
3.2.1.1  Contexto e recorte curatorial 

 
Nunca o país precisou tanto dos artistas. 

E o medo deles pela arte é a melhor prova disso. 
Ruy Filho 

 
 

Na pré-produção do IC – Encontro de Artes decidimos sobre as diretrizes curatoriais, 

processo que está afinado com o contexto e ambiente onde estamos inseridos, conforme foi 

detalhado acima. O IC12 é de “Arte como Luta” porque precisávamos, naquele momento, 

reforçar a liberdade criativa, combater as censuras e resistir diante de retrocessos políticos. 

Arte é lugar de política e de força transformadora. A fruição da produção artística não deve se 

limitar a confirmar aquilo que já é consenso. As complexidades do mundo e a subversão de 

ideias devem motivar a criação e a experiência dos públicos. 
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Por estar no cerne dos dilemas recentes proibições em forma de censura, há que 
compreendermos a dimensão do caos pretendido, pois não se trata de dar contornos, 
limites ou moralizar, por mais que a massa creia nessa falácia. (…) De forma 
gradual, iniciou-se um movimento de desvalorização da Cultura que se estendeu à 
manifestação pública pelo fim do Ministério. Por conseguinte, também do artista 
como um problema a ser resolvido. (…) Porque são inevitavelmente a contraposição 
às trincheiras, aos terroristas, aos desesperos, oferecendo experiências ao indivíduo 
para sentir e descobrir um viver diferente ao que lhe está sendo subliminarmente 
imposto, o que o levaria a escapar e encontrar novas maneiras de reação. É preciso, 
portanto, impedir o acesso simbólico, o convívio com utopias, a ampliação do 
vocabulário crítico capaz de abranger distâncias e diferenças como valores 
democráticos. (FILHO, 2017)47 

 
Em 2016, com o impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff, avaliado por 

especialistas e parte da população brasileira como um golpe político, vimos a ascensão de 

discursos conservadores e de extrema direita. Um golpe forjado majoritariamente por homens, 

brancos, heterossexuais, religiosos, alinhados aos interesses da elite econômica. O 

conservadorismo, que sempre esteve presente na realidade brasileira, surge com força e sem 

receios, ganhando espaço e representatividade no cenário político. Vem à tona o incômodo 

gerado nas elites pelo reconhecimento estatal de direitos às minorias e movimentos sociais, 

tudo isso camuflado de ideais e valores de ordem moral, sobretudo na defesa da moral 

“tradicional”, patriarcal, neoliberal e fundamentalista.  
 
Os treze anos de governos petistas, aqui denominado neodesenvolvimentismo, 
representaram uma das mais emblemáticas contradições do Brasil recente: por um 
lado, tem-se a continuidade e aprofundamento de elementos próprios da política 
neoliberal vigente desde a década de 1990 e, por outro, respondeu-se, até certo 
ponto, às necessidades imediatas das classes subalternas. (...) Diante da fragilidade 
na implantação de mudanças significativas na estrutura econômica, não promovendo 
qualquer movimento de rompimento com a ordem ou seus valores centrais, é que tal 
projeto desenhou seu próprio fim. (KELLER, 2019, p. 17) 

 

O perfil do conservadorismo brasileiro atual envolve características militarista (que 

defende a volta da ditadura militar), neopentecostal (que tripudia do estado laico e impõe na 

dimensão pública aquilo que considera valores sagrados, a exemplo da família 

heteronormativa a seu modo) e neoliberal (com a defesa do livre-mercado e desmonte dos 

programas sociais). Figuras que alinham esses discursos foram fortalecidas no âmbito político 

brasileiro. 

O governo de Michel Temer decretou medidas que representaram retrocessos nos 

campos dos direitos sociais. No primeiro dia como presidente interino, Temer rebaixou a 
                                                
47 Publicação digital, com acesso livre e em constante atualização:  
https://issuu.com/antropositivo/docs/antrox_9out17 
 



125 

pasta da Cultura para secretaria submetida ao Ministério da Educação. Como reação, 

manifestantes ocuparam quase vinte edifícios públicos da cultura por todo país e artistas 

protestaram incessantemente exigindo o status de ministério e independência de volta à 

cultura. O presidente interino cedeu e o Ministério da Cultura foi restaurado.  

Entre outubro de 2017 e agosto de 2018, período de pré-produção do IC12, 

estávamos todos muito assustados com o crescimento desses discursos de ódio às mulheres, à 

comunidade LGBTQI+, aos negros, às comunidades indígenas, aos integrantes de 

movimentos sociais e aos artistas. Nesse período, no cenário macropolítico do Brasil tivemos 

a aprovação da reforma trabalhista, o assassinato da ativista Marielle Franco, a prisão do ex-

presidente Lula, entre muitos outros acontecimentos emblemáticos em meio ao calor do 

período das eleições presidenciais, com uma grande polarização entre direita e esquerda. A 

sociedade brasileira parecia dividida entre o fortalecimento de representações minoritárias e a 

ascensão de uma espécie de nacionalismo neoliberal evangélico.  

As reformas neoliberalizantes em pauta na cena política se valem do 

conservadorismo como instrumental para sua proeminência, não apenas no contexto brasileiro 

contemporâneo, mas em todo o globo. É um movimento que eclodiu no mundo inteiro, com a 

ascensão ao poder de um conservadorismo político e moral reacionário alinhado a um 

neoliberalismo na esfera econômica. 

	
Em que momento, exatamente, decidimos globalmente que ser legal não era legal? 
Em que ano, que mês, que dia, ficou decretado que o burro do fundão que bota 
tachinha na cadeira da professora tinha mais autoridade do que a professora? Que 
mecanismo esdrúxulo da psicologia social nos fez (e faz) crer que a busca pela paz, 
pelo respeito, pela tolerância, pela preservação do meio ambiente e contra a 
desigualdade são frescuras de gente fraca ou um complô comunista para destruir a 
sociedade? (PRATA, 2020, p. b3) 

 

Foi nesse contexto que aconteceram três incidentes de censura muito próximos ou 

relacionados ao IC: 
 

1) O performer paranaense Maikon K foi detido e teve a sua instalação “DNA de 

DAN” interrompida. Na obra, o artista está nu, dentro de uma estrutura que se assemelha a 

uma bolha, coberto com resina líquida. A bolha foi destruída por policiais militares durante 

apresentação na parte externa do Museu Nacional da República em Brasília. A apresentação 

fazia parte da programação do Palco Giratório, maior projeto de circulação do país realizado 

pelo SESC. Maikon foi levado para a delegacia desacompanhado, no camburão, descalço e 

sem documentos e foi enquadrado por ato obsceno e obrigado a assinar os papéis da 
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ocorrência sobre ameaça de ficar detido. “DNA de DAN” tinha se apresentado na décima 

edição do IC, ou seja, menos de dois anos desse incidente. 

 
Figura 26 - DNA de Dan - IC10 

 
Fonte: arquivo Dimenti, 2016. Foto: Leonardo Pastor 

 
2) Cancelamento, através de liminar, da apresentação do espetáculo “O Evangelho 

Segundo Jesus, Rainha do Céu” no Espaço Cultural da Barroquinha (Salvador), dentro do 

FIAC – Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia, momentos antes do horário previsto 

para sua realização. Como a liminar só interditava a apresentação da peça no referido espaço, 

a produção do FIAC conseguiu realizá-lo, às pressas, nas instalações do Goethe Institut 

Salvador, com casa lotada e público emocionado com toda mobilização feita. O espetáculo, da 

autora inglesa transexual Joel Clifford, protagonizado pela atriz, professora e ativista 

transgênero Renata Carvalho, é um monólogo organizado como um ritual que traz Cristo ao 

tempo presente, na pele de uma travesti. O espetáculo já havia sido cancelado em outras 

cidades do país a exemplo do Rio de Janeiro e Recife. A decisão judicial, assinada pelo juiz 

Luiz Antônio de Campos Júnior, alegava que “a exibição vai de encontro a dignidade posto 

apresentar Jesus Cristo como um transgênero, expondo ao ridículo os símbolos como a cruz e 

a religiosidade que ela representa”. 

3) Linchamento público virtual sofrido por Wagner Schartz (artista criador de “La 

Bête”) e Elisabeth Finger (mulher, artista e mãe da criança que aparecia na imagem tocando o 

pé do artista), ambos artistas que já tinham participado do IC em edições anteriores. “La 

Bête”, inclusive, havia sido apresentado no IC havia apenas alguns meses, também com a 
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participação de crianças na plateia. O debate em questão resultou de vídeos e fotografias 

registrados na exibição do espetáculo no 35º Panorama da Arte Brasileira no Museu de Arte 

Moderna de São Paulo (MAM-SP), quando uma menina de cinco anos aparece interagindo 

com o artista despido.  

A performance é inspirada na série de esculturas “Bichos”, de Lygia Clark, 

desenvolvida nos anos 1960, feitas a partir de chapas metálicas que devem ser manipuladas e 

manuseadas pelos espectadores para, então, se metamorfosear em diferentes formas, ou 

“bichos”. Nesta performance, o artista se apresenta nu junto de uma réplica plástica de uma 

destas esculturas e permite a articulação das diferentes partes do seu corpo através de suas 

dobradiças. Por meio deste trabalho, o artista se transforma numa escultura performática que, 

assim como as esculturas, requerem a interação do público e dos espectadores para tomar 

vida.  
Figura 27 - La Bete - IC11 

	
Foto: autor desconhecido, 2017 

 

A polêmica em torno dela foi gerada por meio de um trecho da obra compartilhado 

pelo grupo MBL (Movimento Brasil Livre). Com insinuações de indecência e pedofilia o caso 

tomou grandes proporções, de linchamentos virtuais a processos jurídicos. Depois de eclodir a 

polêmica em São Paulo, rapidamente vieram à tona os registros da apresentação no IC, com 

fotos feitas por pessoas do público, nas quais aparecia a interação de crianças na performance 

em Salvador. Mesmo que, em ambos os casos, em São Paulo e em Salvador, as crianças 

estivessem acompanhadas dos seus responsáveis, surgiram acusações vindas de grupos da 

extrema direita fundamentalista do Brasil que usaram a situação, de modo oportunista e 
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descontextualizado, para associar arte e pedofilia. O artista, as mães e pais, bem como as 

instituições envolvidas, incluindo o IC, a Dimenti e o Goethe Institut Salvador (local de 

realização da performance durante o IC), sofreram ataques de ódio nas redes sociais e 

acusações em instâncias legais. As redes sociais da Dimenti ficaram fora do ar por conta de 

denúncias por mais de um mês e fomos intimados a depor no Ministério Público, com o qual 

tivemos que assinar um Termo de Compromisso com penalidades caso algo semelhante 

voltasse a acontecer.  
 
A primeira observação que pude fazer ao comparar as formas de censura entre o 
período da ditadura militar no Brasil e o presente é que a ação censuradora não está 
mais centralizada num órgão do governo (militar) responsável por avaliar o que fica 
ou deve sair do circuito, ela agora se configura pela legitimação do Estado, mas se 
dá em rede, opera de modo virtual antes, durante e depois de se efetivar por vias 
jurídicas ou institucionais, ela é parte fundamental de um jogo midiático próprio da 
ética dos atuais meios de comunicação e se infiltra no cotidiano, nas relações 
interpessoais, na repercussão desses atos de censura nos meios familiares, 
educacionais, etc., criando um espectro de conflito de ordem civil, em que toda e 
qualquer pessoa que veja a arte como uma ameaça moral possa agir violentamente 
encontrando ressonância num curto espaço de tempo com auxílio das novas 
tecnologias e contando, é claro, com o inconsciente colonizado por conceitos 
fundados num conservadorismo patriarcal. (TUPINIQUIM, 2020)48 

 
Assim, diante desse ambiente político e social em que estávamos mergulhados, o 

mote conceitual da décima segunda edição do IC – Encontro de Artes veio como uma 

afirmação de identidade, resistência e batalha: Arte como Luta. 

 
3.2.1.2  Identidade visual 

	

Criando um chão comum para artistas, curadores e públicos (incluindo meios de 

comunicação), o mote escolhido convoca o público a se lançar nesse terreno cheio de dobras 

em que a comunicação tem um papel fundamental. Nosso desejo é que a identidade visual da 

edição seja também uma expressão da própria curadoria. Nessa perspectiva entendemos a 

comunicação também como possibilidade de prática política e criação artística. 
 
Fazer política por meio de outras práticas e a partir de outra estética e poética da 
existência é o que anunciam os fragmentos aqui apresentados. Se se trata de uma 
luta, os instrumentos e as armas são, nessas resistências, poéticas. A racionalidade 
não é do embate ou do confronto de um coletivo, de uma unidade em prol do próprio 
coletivo, mas da expressão múltipla de singularidades na busca pela expressão de 

                                                
48 Texto não publicado fornecido pela artista e pesquisadora Isaura Tupiniquim (Doutoramento em Sociologia na 

Universidade Federal da Paraíba) que faz parte de sua pesquisa intitulada “Paradigmas da arte política: o artista 
como etnógrafo e as censuras sobre as artes do corpo na contemporaneidade”. Referências a esse mesmo texto 
de Tupiniquim acontecerão em outros momentos dessa dissertação. 
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suas existências, afirmadas em fugazes, inusitadas, frágeis, porém potentes 
reXistências. ReXistências que reinventam a vida de cada um e, ao mesmo tempo, 
contribuem para a reinvenção das vidas de todos. (ZANELLA, LEVITAN e 
ALMEIDA, 2012, p. 260) 

 

A identidade visual do IC12 foi composta por desdobramentos do projeto LUTO, da 

artista baiana Tali Ha49, com a colaboração da designer e artista visual Juliana Rangel. 

Munida de conceitos como guerrilha, artivismo, arte urbana, feminismo e resistência, a série 

emerge como prática visual em muros e ruas de Salvador.  

 
Figura 28 - Imagens Projeto Luto, de Tali Ha 

.			 				 	
Fonte: Instagram @tali.boy, 2020 

 

Tali propôs que a designer revirasse suas obras presentes no Instagram (@tali.boy) e 

escolhesse o que melhor se adequasse às artes que seriam produzidas. A partir daí, seria 

possível reproduzir, mudar cores e tamanhos de acordo com a necessidade da identidade 

visual. Isso seria uma espécie de curadoria dentro da obra de Talitha; uma curadoria dentro da 

curadoria. Assim o fez Juliana e chegamos a uma primeira proposta: 

	

                                                
49 Quando participou do IC12, a artista era conhecida como Talitha Andrade. Em 2019, passou a se chamar Tali 

Ha, numa proposição não binária de gênero. 
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Figura 29 - Identidade Visual em processo - IC12 

	
Fonte: Arquivo Dimenti, 2018. 

 

Dessa versão, ficamos na dúvida em relação aos “instrumentos” - tesoura, estilete - 

por conta de serem armas em potencial, podendo soar como um convite à violência. Era 

preciso cautela e cuidado ao se imbuir de um mote que trazia a palavra “luta” em todo o 

contexto que estávamos imersos. Talvez o estilete pudesse dar lugar a um spray ou algo do 

tipo que também é bem característico das intervenções urbanas e do movimento de resistência 

das grafiteiras.  
 

Figura 30 - Identidade visual IC12 em processo 2 

	
Fonte: Arquivo Dimenti, 2018. 

 

Nesse ponto, ainda sentíamos falta de cor. Na edição passada do IC, tínhamos feito 

uma identidade visual que trabalhava muito o preto e branco. Apostamos que poderíamos ter 
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menos pudor com as cores. Outra informação plástica que gostaríamos de ver eram os braços 

que apareciam muito nas criações de Tali e que dialogavam diretamente com AÇÃO e LUTA.  

 
Figura 31 - Divulgação IC12 

							 	
Fonte: Arquivo Dimenti, 2018. 

 

Nos últimos anos, temos usado em nossa divulgação uma ferramenta importada do 

marketing promocional: os brindes. Brindes são mercadorias que são adquiridas para 

distribuição gratuita ao consumidor ou usuário final. Diferente de uma amostra grátis que é 

destinada a dar conhecimento da mercadoria fabricada ou comercializada, os brindes são 

usados para fins exclusivamente promocionais, como forma de propaganda ou divulgação. 

Agendas, canecas, chaveiros e canetas são alguns brindes corporativos mais comuns. 

Na publicidade existe um termo que se chama marketing de experiência, que é 

composto por ações que utilizam a emoção como forma de engajar clientes e fazê-los criar um 

vínculo com a marca. Nossa intenção com essa ação no IC – Encontro de Artes é escolher 

objetos que encarnem o conceito de cada edição do encontro e que possam ser usados no dia a 

dia das pessoas.  O objetivo é fomentar o engajamento do público com o conceito e mote de 

cada ano, criando vínculo com o projeto. Os brindes são distribuídos em ações de panfletagem 

nas semanas anteriores ao festival e também durante o evento. São também enviados para 

apoiadores, patrocinadores e imprensa juntamente com convites para espetáculos da 

programação. São produtos de custo baixo, mas que nem por isso devem ser algo genérico. 
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Esses brindes, por serem vinculados a uma ação que pode ser vista como promocional, não 

são custeados com os recursos advindos de recursos públicos. 

Não é interessante gravar nosso logotipo bem grande no brinde, alguns deles 

inclusive nem possuem a nossa marca. Brindes nos quais a marca chega antes do próprio 

objeto pode gerar rejeição a esses materiais, gerando o efeito contrário. Quanto mais discreta 

estiver a marca do IC, mais o brinde terá chance de atingir seus objetivos. Entre alguns 

exemplos, no IC8, que tinha como mote “Arte, tesão e outras transas”, o brinde foi uma 

camisinha personalizada. No IC10, cuja questão era “Quanto dura sua chama?”, o brinde foi 

uma caixinha de fósforo. No IC13, com o mote “Arte e outras magias”, distribuímos uma 

caixinha de incenso.  

 
Figura 32 - Brindes IC 

  
 

No IC12, com o mote “Arte como luta”, o brinde escolhido foi uma tatuagem 

provisória à base de água. A ideia de tatuagem remete a uma luta que envolve o corpo como 

espaço de resistência artística e política. Corpo e militância, indo de encontro a uma ordem 

social estabelecida, reforçando aspectos como identidade e liberdade individual. Em 

contraponto às efemeridades da sociedade ocidental moderna, a tatuagem afirma um lugar de 

permanência. 
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Figura 33 - Tatuagem Luto - Brinde IC 12 "Arte como Luta" 

 
Fonte: arquivo Dimenti, 2018. Foto: Patricia Almeida. 

 

Tivemos, também nesse ano, uma relação cheia de tensões com o setor de aprovação 

de marcas da Secretaria de Cultura. Como já é de praxe, em anos com eleições, existem regras 

diferenciadas para utilização das marcas relacionadas à administração pública. No período 

eleitoral, que foi compreendido entre 07/07/2018 a 07/10/2018, ficou expressamente vedado 

aos projetos que se encontravam em execução a utilização de conteúdo publicitário com a 

logomarca “Terra Mãe do Brasil”, do brasão oficial do estado da Bahia, da Secretaria de 

Cultura e suas unidades vinculadas, do Fundo de Cultura da Bahia ou do FazCultura, bem 

como seus respectivos programas. Recebemos três comunicados diferentes em 40 dias, com 

regras de utilização que foram sendo atualizadas, até que ficou vedada a utilização até mesmo 

dos brasões oficiais do estado. Assim, pela primeira vez na história do IC – Encontro de Artes 

o seu material de divulgação saiu sem as marcas do seu patrocinador principal. 

 
3.2.1.3  Espaços culturais 

 

Outro aspecto diretamente vinculado à pré-produção de um festival são as 

negociações com os espaços culturais onde serão apresentadas as obras. No caso do IC – 

Encontro de Artes essas relações são por vezes disruptivas com as instituições e essas tensões 

acabam fazendo parte da gestão do projeto. Isso acontece porque acaba existindo conflitos 

entre as instituições e as motivações artísticas. 
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O espaço cultural é um lugar de constituição de experiências, de alargamento do 
espaço-tempo do sujeito a partir do contato com situações, com obras, com 
atividades que afetam os seus sentidos, promovendo desejos, fantasias, sonhos, 
apreensão de conhecimentos ou, simplesmente, emoção. (PORTO, 2010, p. 14) 

 

Por conta das características de grande parte das obras que nós curamos para o IC, 

talvez elas não correspondam exatamente a um imaginário comum (ou certo estereótipo) do 

que venha a ser uma obra de dança ou teatro, bem como são trabalhos com posicionamentos 

políticos bem demarcados e questionadores de normas estéticas, sociais e corporais. 
 
(...) acreditamos que os gestores de equipamentos culturais devem, principalmente, 
indagar-se de que modo os locais em que atuam de fato acolhem, libertam, 
provocam, promovem e modificam o cenário artístico, estético, cultural, ético, 
político, econômico e social do seu entorno, e como o fazem. As respostas a este 
tipo de questionamento, com certeza, revelarão o quão eficaz é a gestão de 
equipamentos culturais. (KAUARK, RATTES e LEAL, 2019, p. 51) 

 

Poderíamos citar muitos momentos em que isso aconteceu nessa trajetória de treze 

anos, mas vamos trazer dois deles. No ano de 2014, fizemos a coprodução de uma obra 

chamada “Reproduction”, da artista húngara Esther Salomon. A coreografia, originalmente 

feita em 2004, seria remontada no IC8 com artistas brasileiras, que iriam construir seus drag 

kings e performar códigos de masculinidade atravessados pelos movimentos do Kama Sutra. 

Por toda a discussão que o trabalho trazia ao problematizar percepções de gênero, a partir de 

uma perspectiva feminista e emancipatória e pelas necessidades técnicas do espetáculo, que 

incluíam uma área cênica de, pelo menos, 10m X 10m, chegamos ao espaço do Instituto 

Feminino da Bahia. O espaço do Instituto, sua estrutura física, sua história e seus aspectos 

simbólicos, comporiam junto com as discussões da obra. 

O Instituto Feminino da Bahia foi inaugurado em 05 de outubro de 1923, como uma 

instituição filantrópica pioneira voltada para a educação e o desenvolvimento de mulheres e 

visava a colocar no mercado de trabalho as mulheres que atendia. O espaço se configura hoje 

como um museu, abrigando mobiliários, prataria e peças históricas da indumentária feminina, 

como o vestido utilizado pela Princesa Isabel quando assinou a Lei Áurea. Porém, mesmo 

com todo o histórico de luta pela emancipação das mulheres, hoje o Instituto Feminino se 

tornou um espaço voltado prioritariamente para realização de casamentos e outros 

cerimoniais. 

Solicitar pauta para realização de um trabalho artístico em suas dependências foi um 

tanto inusitado para os gestores do espaço. Toda negociação aconteceu como esperado até o 
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dia em que a empresa foi instalar o banner do festival, na semana de realização do mesmo. A 

identidade visual foi um choque para a administração do espaço que nos ligou imediatamente 

para questionar o fato de ter aquela imagem na fachada do Instituto. Isso porque a identidade 

visual do festival estampava uma fruta que facilmente poderia ser associado à genitália 

feminina, como pode ser visto abaixo, na imagem do banner que foi instalado.  
 

Figura 34 - Banner Divulgação IC8 

	
Fonte: Arquivo Dimenti, 2014. 

 

Outro exemplo de tensão com equipamentos culturais foi com o espetáculo 

“Batucada” no Teatro Gregório de Mattos, na abertura do IC9. O teatro estava recém-

inaugurado, com apenas dois meses de reabertura, e se configurava como um grande feito da 

Prefeitura que estava devolvendo aquele espaço cultural para a cidade depois de cinco anos 

desativado. Tratava-se de uma remontagem em terras baianas de um trabalho que havia 

estreado em 2014 em Bruxelas (Bélgica). Assim que o trabalho começou a ser ensaiado, 

houve uma tensão em relação ao espaço por muitos fatores: eram 50 pessoas juntas, todas 

nuas, mascaradas com “brucutus” (um símbolo forte atrelado ao estereótipo de bandido), 

batendo panelas e soltando gritos de guerra. Tudo aquilo reverberava tensão no espaço.  
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Figura 35 - Batucada - IC9 

	
Fonte: Arquivo Dimenti, 2012. Foto: Patrícia Almeida 

 

A parte administrativa do teatro ficava logo embaixo do palco e sentia todos os 

impactos da ação cênica. Para completar o clima de tensão, algumas lâmpadas dicroicas da 

galeria de exposições começaram a cair durante os momentos mais intensos dos ensaios. Na 

arquitetura de Lina Bobardi, o palco ficava em cima da galeria e a vibração gerada repercutia 

muito no andar de baixo. O diretor do espaço nos procurou preocupado e propondo o 

cancelamento da abertura do festival, alegando que a realização do trabalho poderia 

comprometer a integridade física do prédio. Esse impasse nos levou a uma reunião, na 

antevéspera da abertura do festival com a direção da Fundação Gregório de Mattos e seus 

assessores. O diretor do teatro pediu uma avaliação por parte dos brigadistas para atestar que a 

estrutura do teatro recém-inaugurado comportaria a apresentação. Nesse momento, o medo já 

tinha virado uma especulação de que talvez o espaço não comportasse 50 pessoas fazendo 

aquele tipo de ação. Esse conflito nos possibilita perceber outras coisas. Em algum momento, 

um pouco mais acalorado, um dos assessores questionou o que estava latente em todo o 

incômodo: “mas que dança é essa? Se fosse um balé, uma dança ‘normal’ não teríamos 

problemas”. Essa frase revela a tensão estética latente que estava ali colocada. 

No caso do IC12 não foi diferente, principalmente pelo momento político que 

estávamos atravessando, tudo foi muito tenso no desenrolar dessa edição. O espaço do Goethe 
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Institut Salvador-Bahia tem sido escudo de muitas situações de censura ocorridas nos dois 

últimos anos na cidade de Salvador e, por isso, tem estado constantemente atento a possíveis 

crises institucionais. Além de toda a polêmica do caso “La Bête”, no IC11, pela qual o 

instituto estava, até aquele momento, respondendo junto ao Ministério Público, o Goethe tinha 

também abrigado o espetáculo censurado “O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu” no 

FIAC e, no mês anterior à realização do IC12, em julho de 2018, tinha sido alvo de muitas 

polêmicas por acolher a exposição “Cu é lindo”, dentro da Mostra Devires. Esta obra retrata a 

jornada de aceitação e cura do corpo de um homem gay que venceu o preconceito e lutou 

contra violências físicas. Porém, mais uma vez, pouco importava as proposições da obra e a 

exposição virou palco de discussões, principalmente, por ser financiada pelo Governo do 

Estado.  

Tudo isso fazia com que o instituto estivesse extremamente preocupado com todas 

essas repercussões públicas. O fato de ser uma instituição que obedece a regras e legislações 

da Alemanha não a blindava de sofrer com toda a conjuntura. Foi nesse contexto que 

convidamos a artista Tali Ha para propor uma ocupação do Goethe com suas obras. Além da 

galeria, ela ocuparia o pátio, a biblioteca e outros espaços do instituto com seu trabalho. 

Tínhamos previsto que ela ocupasse também o totem de entrada do instituto, que em outros 

momentos já tinha recebido obras de outros artistas. A direção do Goethe, em meio a essa 

tensão, solicitou ver previamente o que seria aplicado nesse totem. Quando a artista enviou os 

desenhos a seguir, eles não autorizaram a colagem dos lambe-lambes.  

	
Figura 36 - Propostas Ação Totem, de Tali Ha 
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Fonte: Arquivo Dimenti, 2018. 

	

O Goethe, além de ser um espaço cultural, abriga o consulado alemão em Salvador. 

O totem fazia parte do edifício e eles decidiram que não deviam se posicionar politicamente 

ali de modo tão explícito, inclusive com a frase “TEMER JAMAIS”, numa clara referência ao 

então presidente do Brasil. Ter em seu totem de entrada a imagem acima geraria melindres 

institucionais, podendo soar como um posicionamento oficial do Instituto. A artista se sentiu 

censurada com essa atitude do Goethe e houve toda uma mediação através de muitos 

encontros e reuniões para que o conflito fosse amenizado.  

 

3.2.2  Produção: o corpo da programação 

	

A linha curatorial precisa dialogar diretamente com o perfil da programação do 

festival, seja através dos conceitos ou dos objetivos propostos. Além disso, a programação 

também irá negociar com uma série de outras variáveis, como os limites orçamentários, 

período de realização e agenda dos artistas, características dos espaços de apresentação entre 

outras questões.  

Pensando no trânsito que é feito entre curadoria e ética de funcionamento, no IC12, 

optamos por dar visibilidade e emprego a corpos trans. Parte de nossa equipe de monitorxs foi 

composta por pessoas trans, selecionadas através de pesquisa nas redes sociais e também em 

consultas a outros profissionais que trabalham com a causa. Colocamos nos nossos contratos 

com fornecedores a seguinte alínea: “O IC - Encontro de Artes, assim como todas as 

produções da Dimenti, caminha junto ao respeito às diferenças e adota tolerância zero, para 

com toda sua equipe, a quaisquer manifestações de racismo, homofobia, misoginia, 

LGBTQ+fobia, xenofobia ou intolerância religiosa.” Isso foi para o contrato que assinamos 

com seguranças, empresas de aluguel de som e luz, fornecedores de transporte interno entre 

outros. Sabemos que essas empresas nem sempre estão sensibilizadas a essas causas e já 

tivemos incidentes por ter motorista da van soltando piadas machistas e homofóbicas ou o 

segurança do show tendo condutas racistas e misóginas. Esse ano, o que antes era uma 

sinalização, virou uma norma de contrato. 

Estudantes, travestis, prostitutas, militantes, artistas perseguidos, negros e negras, 

indígenas, periferias e outros indivíduos marginalizados foram protagonistas de um total de 

treze sessões durante o IC12. 
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Para a abertura do encontro, no dia 21 de agosto de 2018, aconteceu a apresentação 

de “Quando Quebra Queima”, espetáculo construído por estudantes que viveram o processo 

de ocupações de escolas em São Paulo, em colaboração com a diretora Martha Kiss Perrone. 

Em outubro de 2015, o Governo do Estado de São Paulo tentou impor um projeto para 

reorganizar e fechar mais de 100 escolas estaduais, sem consultar os estudantes ou a 

comunidade escolar. Como resposta a esse projeto, secundaristas de todas as regiões 

ocuparam suas escolas e barraram a proposta de sucateamento da educação. Durante as 

ocupações, a diretora e performer Martha Kiss Perrone deu oficinas de teatro por diferentes 

escolas ocupadas. 

A partir das ocupações, houve a aproximação entre estudantes, artistas e performers 

de diferentes regiões de São Paulo, dando origem a ColetivA Ocupação, grupo que hoje tem 

um trabalho contínuo de convivência e criação. A “dança-luta” da ColetivA abriu os 

caminhos dessa edição do IC com foco em ações de resistência na arte. O trabalho foi 

construído a partir das experiências recentes de cada performer: textos, músicas, coreografias 

e fotos feitas pelos próprios secundaristas compõem a cena, gritos de luta, ações e 

movimentos são evocados no corpo de todos que participam. O espetáculo provoca de 

maneira pulsante o universo que compõe esse movimento político-estético que transformou o 

corpo e a vida de todos que participaram. Quatorze corpos insurgentes deslocam para a cena a 

experiência dentro das escolas ocupadas, criando uma narrativa coletiva e comum a partir da 

perspectiva de quem viveu o dia a dia dentro do movimento. É arte como ambiente de 

combate. 
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Figura 37 - Quando Quebra Queima - IC12 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2018. Foto: Patricia Almeida. 

 

Trazer um grupo de 16 pessoas de São Paulo para Salvador foi um grande impacto 

em nosso orçamento sendo a obra mais onerosa dessa edição. O espetáculo tinha estreado 

neste ano de 2018 e o IC era o primeiro festival para o qual eles tinham sido convidados a 

participar. Saber que quase a totalidade desses adolescentes nunca tinha saído de São Paulo e 

nem mesmo viajado de avião em toda vida fez a produção ganhar fôlego para trazê-los a 

Salvador. O local escolhido para apresentação do trabalho foi a universidade pública, também 

alvo de ataques e tentativas de sucateamento por parte do governo federal vigente, em duas 

sessões no Teatro Experimental de Dança da UFBA, que permite diversas configurações de 

organização cênica. Para a peça, artistas e público precisam estar espalhados e 

compartilhando os mesmos espaços. Foram disponibilizados convites para estudantes da 

UFBA, assim como para o Colégio Estadual Carlos Marighella. 

No dia seguinte, 22/08, tivemos a abertura oficial da Ocupação LUTO, da baiana 

Tali Ha, uma coprodução de obra em parceria com o IC que ficou exposta na galeria do 

Goethe e em outros espaços do instituto. Munida de conceitos como artivismo, arte urbana e 

resistência, a série LUTO emerge como prática visual de guerrilha urbana feminista. Tali Ha 

transpôs desdobramentos desta intervenção urbana para compor a identidade visual do IC12 e 

para criação de uma nova obra-intervenção contra as obras do projeto do Bus Rapid Transit 

(BRT) em Salvador. 
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Durante a madrugada do dia 15 de agosto, Tali Ha e outros sete colaboradores do IC, 

munidos de tinta, pincéis e rolos de pintura, foram até os arredores da obra do BRT e fizeram 

intervenções em pedras que ficavam na área, deixando a marca do LUTO. As obras do BRT 

tinham começado em março daquele ano e provocou muitas polêmicas, com protestos feitos 

por ambientalistas, urbanistas, moradores e artistas que criticavam, principalmente, o impacto 

ambiental (corte de árvores, vulnerabilidade da fauna local e tamponamento de rios) e o 

investimento no transporte individual em detrimento do coletivo. A ação foi filmada pela 

equipe de registro do festival e transformada num vídeo que ficou também exposto na galeria 

como parte da exposição Ocupação LUTO. Poucos dias depois da intervenção as pedras já 

tinham novamente sido pintadas de branco. 

	
OCUPAÇÃO LUTO50 
 
Essa ocupação é uma afirmação de luta pelo luto de um processo histórico caduco e 
cheio de coronéis remanescentes da nossa velha/nova República. 
 
LUTO. 
 
Luto pelo talo de mamona no útero das mulheres mortas, privadas das escolhas 
sobre seu corpo. Luto pela violência diária contra indixs, negrxs, LGBTQ+... pelo 
sofrimento das múltiplas formas de existência não hegemônicas. Luto pela perversa 
especulação do capital financeiro onde todas as formas de vida do ambiente são 
reduzidas a produto e consumo. Luto pela farsa democrática. 
 
Nas suas ações de infiltração no corpo urbano, os gestos de LUTO revelam a 
barbárie que sustenta aquilo que os supostos “cidadãos de bem” chamam de 
civilização. 
 
Dessa afirmação de vida escorre a luta fertilizando ideias para outras vias de existir. 
 
Os cupins já abriram caminho devorando as velhas República/notícias: 
 
Feminismo é revolução! 

Tali Ha 
 

Na sequência, tivemos o espetáculo “Domínio Público” com os artistas Elisabete 

Finger, Maikon K, Renata Carvalho e Wagner Schwartz, que em 2017 foram alvos de 

acalorados debates em torno da liberdade de expressão, censura e limites na arte. Cada artista 

que compõe "Domínio Público" sofreu algum tipo de interdição anterior à peça. 

 

                                                
50 Texto assinado pela curadoria do IC – Encontro de Artes que ficava na entrada da exposição. 
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Figura 38 - Domínio Público - IC12 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2018. Foto: Patricia Almeida. 

 

Em “Domínio Público”, os quatro se juntam para uma reflexão a partir dos ataques 

sofridos, tomando como ponto de partida um dos ícones da história da arte – Monalisa, obra 

de Leonardo Da Vinci – e de como a fama dessa obra não é o resultado somente da 

genialidade do artista, mas principalmente pela constituição simbólica, legitimação e 

popularização da obra a partir de polêmicas e histórias criadas em torno dela. Esse trabalho 

foi coproduzido pelo Festival de Artes Cênicas de Curitiba e, após a sua estreia, se apresentou 

em outras cidades do país. No IC, as apresentações de Domínio Público foram as que tiveram 

seus ingressos esgotados mais rapidamente e que mais venderam de forma antecipada através 

do site da Sympla, provavelmente também pela obra ser atravessada por todas essas questões 

de um momento de enormes tensões no Brasil.  
 

Mesmo sendo um assunto controverso, existe uma visibilidade criada em torno dos 
artistas que foram vítimas de ataques ou de censura. Por um lado, interdições e 
violências, por outro, notoriedade pelo trauma: A censura e a arte tornam-se 
conceitos mobilizados por forças morais e éticas distintas, mas sempre modulados 
pelos poderes de comunicação e de mercado. (TUPINIQUIM, 2020). 

 

Outra atração baiana foi “Quaseilhas”, obra autoral do artista Diego Pinheiro, 

assinada pela ÀRÀKÁ – Plataforma de Criação em Arte. O espetáculo é fruto de uma densa 

pesquisa sobre o tempo aliado à memória afro-diaspórica, tendo como eixo as memórias 
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familiares e negras do diretor e dos artistas participantes, propondo a criação de 

performatividades a partir das lacunas dessas memórias. É a primeira obra cênica autoral 

brasileira integralmente em idioma africano, o iorubá. O trabalho conta com uma cenografia 

complexa, com a construção de todo um espaço que evoca as antigas palafitas de Alagados, 

no qual o público está dentro do ambiente, que conta ainda com música ao vivo e projeção de 

vídeos. “E nesse exercício de apagar o esquecimento, o artista exercitou um olhar para sua 

família Araújo, enraizada no bairro de Alagados (Itapagipe), na Cidade Baixa de Salvador, 

onde a relação com as águas e seus movimentos sempre tangenciou o cotidiano.”51 

 
Figura 39 - QUASEILHAS - IC12 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2018. Foto: Patricia Almeida. 

 

Em entrevista pública sobre a questão da censura nas artes realizada na programação 

do IC12 (tratarei sobre essas entrevistas mais adiante), Laís Machado (atriz de 

QUASEILHAS) e Diego Pinheiro (diretor), falaram sobre uma dimensão estrutural da censura 

ligada ao racismo e de como esse tema não ganha a mesma repercussão se comparado a 

situações ligadas a vítimas brancas, como se existisse uma certa “censura seletiva” ou uma 

“militância seletiva” contra censura.  

Na programação do IC, a ação de maior audiência, em média 700 pessoas, foi o 

encontro inédito entre o desfile da Daspu e Linn da Quebrada. Um “puta” encontro entre 

                                                
51 Trecho extraído do release do espetáculo enviado para produção do IC12. 
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moda, performance e música num desfile-show que celebrou outrxs paradigmas sexuais, de 

gênero e corpo. O desfile da Daspu, ao som de DJ Dolores, abriu o show de Linn da 

Quebrada, artista multimídia, bixa travesty, que vem se destacando na música e na militância 

política nacional e internacionalmente. Um convite à celebração e arma de combate a 

preconceitos. A apresentação aconteceu no estacionamento do Goethe Instutut e 10% da 

bilheteria foram para o Casarão da Diversidade52 em Salvador, em apoio a uma iniciativa 

local afinada com as questões curatoriais do festival. 
 

Figura 40 - Linn da Quebrada - IC12 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2018. Foto: Patricia Almeida. 

 

A Daspu foi criada em 2005 pelas prostitutas e ativistas Gabriela Leite e Lourdes 

Barreto, inicialmente como uma grife de moda que pudesse funcionar como um dispositivo 

cultural e artístico para dar visibilidade e sustentabilidade as ações da ONG Davida. Com a 

repercussão gerada pela sua proposição, a Daspu acabou se tornando uma ação que dialoga 

com as questões relacionadas ao corpo no embate entre sexualidade, cidade, prostituição e 

direitos humanos. Com curadoria e produção de Elaine Bortolanza, pesquisadora e integrante 

do movimento, nos últimos anos a Daspu vem ocupando diferentes espaços para dar 

visibilidade às pautas políticas do movimento. 

                                                
52 O Casarão da Diversidade é uma iniciativa do Governo da Bahia, através da Coordenação LGBT da Secretaria 

de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, que foi entregue em 2018 e abriga uma série de 
serviços, ações e iniciativas de cidadania e proteção da população LGBTQI+. 
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Artista multimídia, Linn encontrou na música mais um espaço de luta. O primeiro 

single, “Enviadescer”, causou barulho pela sua letra direta e um videoclipe que colocava 

travestis em posição de destaque. Esse seria o principal conceito provocado por Linn ao longo 

das próximas músicas divulgadas, como Talento e Bixa Preta. Linn participou ainda do 

documentário Meu Corpo é Político, de Alice Riff e foi indicada como Artista Revelação no 

prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), de 2017.  

O encontro da DASPU com Linn da Quebrada foi uma proposição da curadoria do 

IC12, destacando a reunião de duas forças que fazem do corpo manifesto artístico e político, 

sabendo que muitas travestis no Brasil e no mundo têm como única perspectiva profissional o 

trabalho com a prostituição. Para realização dessa proposta tivemos a parceria e mobilização 

de putas e ativistas da Rede Brasileira de Prostitutas (RBP), APROSBA (Associação de 

Prostitutas da Bahia) e da ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais). Foram, 

no total, 28 profissionais do sexo de Salvador participando do desfile que teve a presença 

emocionante da fundadora da Daspu, e puta, Lurdes Barreto. Estiveram na passarela peças 

icônicas do acervo desenvolvidas em parceria com alunos do Curso de Moda da FUMEC/MG 

e peças da última coleção da grife criada em parceria com os estilistas Ale Marques e Marcita, 

com desenhos da cartunista e ativista Laerte. A última coleção foi inspirada nos corpos sem 

gênero definido que se reinventam na relação com a cidade.  
 

Figura 41 - Daspu - IC12 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2018. Foto: Patricia Almeida. 
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Linn da Quebrada tinha recebido uma carta aberta de Angela Davis três meses antes 

da apresentação no IC, que representa a luta que ela imprime em seu trabalho e nossas 

motivações ao trazê-la para nossa programação: 
 
Ouvi sobre o trabalho importante que você está fazendo como artista no Brasil, ao 
desafiar estereótipos sobre gênero e sexualidade, e como uma lutadora radical contra 
o racismo, o machismo e a LGBTfobia. Seu trabalho é uma inspiração para lutas em 
todo o mundo, incluindo a nossa nos EUA. (...) Nossas lutas LGBT e feministas não 
existem no vácuo. Das favelas brasileiras à Faixa de Gaza; da luta de negros e 
negras nos EUA, ao movimento anti-apartheid da África do Sul: estamos juntas 
lutando pela liberdade, justiça e igualdade de nossos corpos.53  

 

Como atração internacional, a Societat Doctor Alonso, da Espanha, traz “Anarchy”, 

uma peça que questiona o poder e a interdependência social; uma experiência social de ordem 

e caos que assume que o poder não é de forma alguma simples. Em sua versão original, 

quando o espetáculo é apresentado na Europa, o espectador entra no teatro e se depara com 

uma guitarra elétrica e seu amplificador em cada assento do teatro: uma guitarra para cada 

espectador. Para o IC, seria orçamentariamente impossível trazer da Espanha tantas guitarras 

e seus amplificadores (material de cena do próprio espetáculo) e também impossível alugar 

aqui essa quantidade de instrumentos. Para lidar com essa necessidade de improvisação nós 

pensamos em algo que pudesse substituir a guitarra, mas que permitisse manter o objetivo e 

propósito da obra. O agogô é um instrumento de percussão que tem um som metálico, sendo 

presente em ritmos como o ijexá, marcado pela cadência. Ele é de fácil manuseio e está 

simbolicamente associado à herança cultural e tradições de resistência de segmentos da 

população que descendem de povos africanos trazidos para o Brasil na condição de escravos, 

como a capoeira e o candomblé. Acreditamos que tanto a sonoridade quanto a simbologia do 

instrumento estavam afinados com a obra e seu acontecimento em Salvador, Bahia. 

Compramos, com o aval dos artistas espanhóis, 130 agogôs. Assim, quando o público 

adentrou no teatro, era um agogô para cada espectador, em cada cadeira do teatro.  

	

                                                
53 Publicado na rede social Instagram da artista Linn da Quebrada e acessado pelo artigo de Amanda Sthephani 

(28/05/2018), no site: https://todosnegrosdomundo.com.br/linn-da-quebrada-recebe-carta-de-apoio-de-angela-
davis/ <acesso em 02 de junho de 2018> 
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Figura 42 - Anarquia - IC12 

	
Fonte: Arquivo Dimenti, 2018. Foto: Patricia Almeida. 

	

A experimentação é a base e a razão dessa performance que, sob o lema "se você 

quer silêncio, precisa trabalhar para isso", entrega aos espectadores o poder da participação 

direta. São os próprios espectadores que controlam o som e o silêncio, a ordem e o caos. E 

eles podem exercer esse poder, agindo ou não, o que é, em si, uma ação. “Anarchy” discute 

ainda a interdependência social e também o papel que a arte tem a desempenhar quando se 

trata de reproduzir e experimentar certos estados. Cabe ao público, de forma coletiva e 

individual, decidir que tipo de espetáculo ele quer ver e ouvir.  

Outra experiência que envolveu não só o público mas, também, artistas residentes em 

Salvador, foi a apresentação pública resultante de uma residência artística do RaSHa Show, 

vinda do Piauí. Uma performance-festa que reuniu o coletivo de artistas propositores do Piauí 

a outros 20 participantes selecionados de Salvador, desenvolvida por meio de uma vivência 

entre os dias 21 e 24 de agosto para apresentar no dia 25. O “RASHA BATALHA” foi um ato 

inspirado nas tradicionais batalhas de breaking, mas combatendo o preconceito ao acolher 

corpos e gêneros muito diversos. As inscrições eram abertas ao público através de formulário 

online e os participantes recebiam uma ajuda de custo para transporte e alimentação. 

A obra toma o risco de se pôr na beira, na brecha, na “rasha” do que entendemos por 

arte, festa e entretenimento, propondo justamente um desajuste dessas noções. Uma batalha 

que envolve BBoys, BGirls, drags, manas, monas e bixas em geral, contra os corpos estáveis e 

dominantes. “Um grito dançado, revolução descontraída, estética da liberdade. Poder aos 
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corpos periféricos!”54 O trabalho não possui uma organização pré-estabelecida, é mais livre, 

solto, aberto, é um acontecimento que surge no fluxo da situação na qual qualquer um pode 

entrar na roda, dançar e lutar. 

 
Figura 43 - Rasha Batalha - IC12 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2018. Foto: Patricia Almeida. 

 

Após a performance-batalha, a pista de dança ficou nas mãos de Nai Sena, baiana, 

mulher, preta e DJ, que iniciou sua carreira musical no movimento Hip Hop e logo ganhou 

destaque na cena com seus sets dançantes marcados pela Black Music. 

No último dia do encontro, representando as pautas indígenas, José Urutau Guajajara 

e Potyra Krikati (RJ/MA) propõem a ação “Urutau – Artivismo Indígena em Contexto 

Urbano”. Filme, conversa e rito mediados por Urutau Guajajara, um dos grandes líderes no 

movimento pelos direitos indígenas na cidade do Rio de Janeiro, ao lado de Potyra Krikati. Às 

vésperas da Copa do Mundo da FIFA de 2014, Urutau permaneceu 26 horas no topo de uma 

árvore em resistência ao despejo ilegal da Aldeia Maracanã. Esse ato gerou a palestra-

performance “Ocupa Árvore”, junto a Flavia Meireles, artista carioca. Nessa nova ação, 

emergiram assuntos como remoções, táticas de resistência, territórios e modos de existência 

do índio urbano. 

                                                
54 Trecho extraído do release do espetáculo enviado para produção do IC12. 
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Figura 44 - Urutau - IC12 

 
Fonte: Arquivo Dimenti, 2018. Foto: Patricia Almeida. 

 

O IC12 fez ainda uma parceria com a artista e pesquisadora Isaura Tupiniquim que 

está trabalhando em sua pesquisa de Doutorado em Sociologia na Universidade Federal da 

Paraíba intitulada “Paradigmas da arte política: o artista como etnógrafo e as censuras sobre 

as artes do corpo na contemporaneidade”. A pesquisa tem como objetivo entrevistar artistas, 

curadores e produtores culturais brasileiros no intuito de registrar e analisar suas reflexões e 

ações acerca das problemáticas que envolvem o tema da censura das artes. Durante a 

realização do IC 12, tivemos encontros voltados mais especificamente para documentação em 

vídeo dessas entrevistas, abertos ao público55.  

Para Isaura,  
esse retorno da censura no Brasil, a princípio, não veio com cara de censura, mas 
como um ataque moral, físico e virtual contra artistas como parte do pacote da 
agenda política responsável por tomar de assalto o país com um golpe parlamentar 
em 2016. A hashtag ‘censura nunca mais’ começa a se disseminar nas redes sociais 
em paralelo com acontecimentos de censura flagrante. 

 

Todos os trabalhos resguardavam em si um corpo não dócil, que lutava, gritava, se 

debatia de várias formas. Protestos de diversas ordens e naturezas configurados como ações 

                                                
55 As entrevistas na íntegra podem ser acessadas a partir dos links que estão no ANEXO F.  
.  
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artísticas. É possível perceber nas diferentes obras diversos tipos de luta e batalha por meio da 

arte: luta pela existência de corpos transgressores como os corpos negros, das travestis e 

prostitutas, luta coletiva através de ocupação de espaços públicos, luta silenciosa e individual, 

a luta no campo das ideias. A carta de boas-vindas, entregue a todos os participantes do 

festival trazia o seguinte: 

	
Guerreira, você chegou para fazer valer nosso Encontro e festejar a luta. Uma puta 
luta para assegurar o domínio do público por todas. Você não anda só, nem está 
ilhada! Aqui, nesta quebrada, não ficará pedrada sob pedrada. Um ambiente entre 
ringue, copa de árvore, palanque e tablado. Aqui, agora: ágora. Pra que seja possível 
performar a luta. Juntas. Cada ataque, cada ofensa, cada violência, cada tentativa de 
interdição e censura serão matéria de poesia com notas de anarquia e carradas de 
política. Arte que urge, arde, queima, quebra, resiste, reexiste. Neste ano de 2018, 
neste país, esse é nosso voto porque cada vida importa. Aqui, luto é, desde sempre, 
verbo. Seja bem-vinda! 56 

 

 

3.2.3  Pós-produção: intenso, tenso e imenso 

 

Na etapa de pós-produção são realizadas atividades necessárias para a avaliação, 

consolidação dos resultados alcançados e o encerramento do projeto. É com o último fôlego 

de uma equipe exausta que formulários são preenchidos, os meios de comprovação de gastos 

do projeto são agrupados, os relatórios de comunicação começam a ser elaborados. 

Retomando aqui o mecanismo do edital, é através desse instrumento de distribuição 

de recursos que o IC – Encontro de Artes recebe o apoio financeiro necessário à sua 

realização. Mesmo sendo entendido como a ferramenta mais democrática de distribuição 

financeira, o edital envolve todo um aparato legalista para que os recursos empregados 

cheguem até seu fim e o recurso precisa chegar carimbado pelas rubricas detalhadas na fase 

de pré-produção. 

No governo da Bahia, os editais estão sob o aparato legal da Lei 9.433 de 2005, 

conhecida como a Lei de Licitação, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes do estado 

da Bahia. Ou seja, para que haja um controle legal por parte do estado sobre os repasses, e 

execução dos recursos destinados à cultura, é aplicada a Lei da Licitação. A lógica que rege o 

controle dos recursos destinados à cultura é a mesma que rege a compra de quaisquer outros 

materiais e serviços por parte do estado. Na prática, as imposições que valem para o controle 
                                                
56 Texto escrito por Jorge Alencar, integrante da Dimenti e curador do IC – Encontro de Artes. 
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pelo estado para compra de caneta esferográfica são as mesmas que valem para a execução de 

um projeto artístico como um festival, por exemplo.  

O controle na execução dos recursos públicos é importante na medida que tenta 

prevenir a ingerência e estimular o correto emprego dos recursos; porém, outras formas de 

controle precisam ser criadas de forma que atendam às especificidades de projetos culturais. 

Nesse contexto, são necessários conhecimentos administrativo-financeiros e organizacionais 

de uma instituição formal, mas também lidar com esses orçamentos e planilhas com 

flexibilidade, agilidade e capacidade de adaptação. É importante não permitir que 

procedimentos burocráticos restrinjam as escolhas artísticas ou que as escolhas artísticas se 

vejam subordinadas aos procedimentos burocráticos. 

As prestações de contas, nesse contexto, lembram-me de uma charge que mostra um 

homem dizendo: “para uma avaliação justa e igualitária, todos farão o mesmo exame: escalar 

aquela árvore”. A questão é que ele estava falando com um elefante, um macaco, uma foca, 

um cachorro e um peixe. Como mensurar habilidades diferentes usando os mesmos critérios? 

Como reproduzir os mesmos critérios de economicidade se a contratação de um artista ou de 

uma pauta de teatro não se balizam pelo menor valor para sua compra/contratação? 

Não tem como dar conta das exigências do critério e condição de uma avaliação de 

competência de gestão em leis que balizam outros tipos de aplicação de recurso. Um possível 

diagnóstico para os processos de prestação de contas serem estressantes talvez seja porque os 

instrumentos usados não sejam os mais adequados para avaliar a execução de projetos 

culturais. 

Marília Pereira, responsável pelo financeiro da Dimenti há oito anos, ao parir a sua 

segunda filha, em 2020, fez uma analogia com o que significa a experiência de realização de 

um projeto desse tipo, que envolve negociações e tensões na gestão financeira: “Parto normal 

é igual ao IC: quando ele acontece a gente sofre, quando passa é a coisa mais linda da vida”. É 

preciso criatividade e improvisação para lidar com as firmes e engessadas rubricas dos 

orçamentos. 

As análises das prestações de contas estão cada vez mais cheias de regras excessivas, 

com a necessidade cada vez maior de novos documentos e regras que mudam de acordo com 

a interpretação dos gestores atuais ou por exigência de órgãos de controle superiores como a 

Procuradoria Geral do Estado (PGE) ou Tribunal de Contas da União (TCU). A cobrança 

extremamente rígida na fase de prestação de contas gera um processo exaustivo de diligências 

que pode durar meses e que resulta em atrasos substanciais no pagamento das parcelas, já que 

esses repasses dependem da aprovação das prestações de contas das edições anteriores. 
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Enquanto proponente, percebemos o empenho das equipes de analistas para 

conseguir dar conta de tantos projetos com pessoal reduzido, mas falta ainda um 

entendimento mais sensível desses profissionais sobre o campo e a dinâmica da área. 

Sabemos da complexidade que permeia as diferentes etapas e ritos de análise, aprovação e 

repasse de verbas, porém o setor cultural tem suas especificidades que não cabem nas mesmas 

regras para compra de caneta esferográfica. Como sinaliza Liliana Silva (2008), a 

intangibilidade própria do campo das artes e da cultura pode ver-se esmagada pela 

materialidade burocrática das normas, procedimentos e critérios de eficiência da gestão.  

 
É natural que essa mudança no perfil de ação por parte do governo do estado para 
com a área artístico-cultural refletisse em mudança também no perfil do pensamento 
e na forma de agir dos artistas. Apesar de acreditar que os editais tenham a seu favor 
aspectos positivos quanto à democratização e clareza no acesso aos recursos 
públicos, a lógica instaurada por eles constrange (aqui o constranger está aplicado no 
sentido de levar alguém a fazer algo) a criação artística. (MONTEIRO, 2015, p. 53) 
 

 
Durante a narrativa e análise das práticas de gestão do IC – Encontro de Artes foi 

difícil distinguir em que ponto a criação curatorial termina e a gestão começa, por tratar-se de 

um processo dinâmico e enfaticamente trançado. Ideias de criação podem conduzir práticas 

organizacionais, assim como práticas administrativas também podem orientar e criar 

circunstâncias de criação. E mais, as práticas organizacionais podem constituir em si 

dimensões criativas e estéticas ao acessar, por exemplo, noções como improvisação 

organizacional e estética da imperfeição. Para acompanhar um processo tão complexo como é 

a gestão dos setores criativos e ambientes culturais, procedimentos de criação dão corpo tanto 

às ignições quanto ao dito “produto final”, que é processual, e o desafio está em relacionar, 

sem dicotomias e estereótipos, gestão e criação. 

A descrição de episódios vividos na gestão do IC estimula a reflexão sobre práticas 

criativas e gerenciais e as possibilidades que trazem esse tipo de relação, sem hierarquias pré-

determinadas, com valorização equilibrada entre elas e sem buscar estabelecer uma relação de 

causa-efeito entre esses fenômenos, buscando compreendê-los em sua complexidade e 

dinâmicas, o que pode contribuir no entendimento da função do produtor e gestor cultural. 

 
No setor intensivo em criatividade, como o setor artístico-cultural, o gestor que não 
tiver uma formação permitindo-lhe desenvolver uma sensibilidade para a prática 
criativa poderá deixar de lado processos gerenciais importantes para o 
desenvolvimento de seu trabalho e da organização. [...] Nesse sentido, acreditamos 
que o criador que estiver mais consciente de uma perspectiva “processual-
relacional” da gestão e que possua um olhar analítico sobre sua prática criativa, 
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aliando-a a processos de gestão, terá melhores condições de alcançar 
sustentabilidade e sucesso em seus projetos e produções. (DAVEL e VIANNA, 
2012, p. 1095) 

 

Retomando algumas das questões trabalhadas no primeiro capítulo, entendemos a 

gestão do IC como um espaço implicado com a improvisação organizacional, no qual a 

criatividade está presente para além dos momentos específicos de criação. O confronto com 

variáveis como o tempo, os recursos financeiros, humanos e materiais disponíveis, a 

infraestrutura, os processos de planejamento e divulgação, a busca por público, entre outros, 

acontece no corpo a corpo desde a pré-produção, execução e pós-produção. Seria catastrófico 

imaginar adequar a gestão de um festival como o IC (talvez qualquer outro projeto artístico), 

numa perspectiva de continuidade, a parâmetros de uma gestão engessada ou normativa. 

 
A partir dessa análise, o gestor e o criador seriam capazes de atuar proativamente em 
busca de uma melhor sintonia e aperfeiçoamento dessa relação. Seriam, portanto, 
mais aptos a descobrirem formas de autorregular e aperfeiçoar suas práticas de 
trabalho. Depois de implementadas tais ações, gestores e criadores poderão refletir 
sobre suas práticas e dar início a um novo momento de regulação e mudanças dentro 
de uma permanente dinâmica de gestão criativa. (DAVEL e VIANNA, 2012, p. 
1095) 

 

Esses são pontos importantes para entendermos o trabalho de gestores implicados e 

comprometidos com a complexidade dessa perspectiva, pensando no futuro do campo sem 

desconsiderar a experiência do passado e colocando em relevo a função crítica e política de 

sua atuação. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: ARTE DÁ TRABALHO 

 
Também o céu às vezes desmorona.  

E as estrelas caem sobre a terra.  
Esmagando-a com todos nós.  

Isto pode ser amanhã.  
B. Brecht 

 

Cunha (2002) afirma que a improvisação tem conquistado gradativamente lugar 

relevante na literatura organizacional, à medida que as características das paisagens 

competitivas, com as quais se deparam as empresas contemporâneas, adquirem contornos que 

obrigam a repensar as já estabelecidas ideias de gestão. Essas ideias vão ao encontro dos 

debates no campo da cultura na contemporaneidade, em especial a relação entre cultura, 

desenvolvimento e sustentabilidade. 

Weick (2002) propõe um gabarito de análise organizacional inspirado no jazz e 

alguns pontos se relacionam muito com a dinâmica de gestão que vivemos na cultura e, 

especificamente, no IC – Encontro de Artes. 1-) O jazz desafia a tradicional distinção da 

música ocidental entre compor e tocar, assim como nós reivindicamos a indissociabilidade 

entre teoria e prática e a desierarquização dos saberes. Não separamos processo do produto, 

arte da política, numa implicação mútua entre discurso e ação.  2-) O jazz demonstra um certo 

desdém sobre qualquer divisão do trabalho quando afirma que o músico é tanto criador como 

intérprete, o que nos remete às relações entre gestão e criação que trouxemos nessa pesquisa. 

Também nos faz pensar sobre o trabalho do gestor implicado com as decisões artísticas e 

estéticas, assim como a autoetnografia, que busca trançar pesquisa acadêmica e conhecimento 

prático. 3-) O jazz incorpora a estética da imperfeição, através da qual é possível encontrar 

beleza na execução imperfeita de ideias, assim como pensamos que decisões de gestão 

geradas por uma suposta precariedade podem resultar em potência estética. A ação criativa 

aparece de forma flagrante e se torna um desafio partilhado coletivamente. 4-) O jazz 

caminha, deliberadamente, na direção de um abismo de falta de forma, o que podemos 

relacionar ao perfil curatorial assimilado pela gestão do IC, que se lança no desconhecido, por 

exemplo, através da cocriação de obras que possuem uma interrogação sobre seu resultado, 

arriscando-se e convocando a cumplicidade do público nessa empreitada. 
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O percurso da pesquisa me coloca a pensar sobre ser gestora, sobre a construção da 

minha trajetória na busca pela subsistência através da arte e da cultura, atravessada pela 

conjuntura política e meus questionamentos acerca do seu significado social. Esta dissertação 

surgiu como uma necessidade de particularizar a minha atuação para ampliar entendimentos 

sobre minha profissão. A contínua renovação do pensamento sobre a trajetória percorrida e a 

análise das práticas e experiências não são estáticas e se atualizam a cada acionamento de 

memória, como é proposto no método autoetnográfico. As trocas entre a teoria e a prática 

nessa dissertação não podem ser mensuradas objetivamente e nem serem colocadas em 

qualquer tipo de balança ou hierarquia.  

Pretendi durante o meu estudo um constante diálogo entre teoria e prática, com a 

clareza de que o objetivo desta escrita nunca foi a formulação de métodos para posterior 

aplicação e nem a explanação da teoria para que esta depois pudesse respaldar ou embasar a 

experiência. A experiência fala por si, sem necessidade de esteio ou base da teoria, mas que 

seja tanto a experiência quanto a teoria atravessadas pela reflexão e criticidade. Nunca como 

um modelo acabado, nunca como um a priori. 

Acredito que os resultados dessa pesquisa são relevantes para artistas e gestores, 

estimulando a reflexão sobre suas práticas criativas e gerenciais, num esforço constante de 

esmorecer insistentes dicotomias como: ordem e desordem, pesquisador e pesquisado, 

objetividade e subjetividade, processo e produto, arte e ciência, pessoal e político, gestão e 

criação. O que este estudo propôs foi reconhecer e visibilizar trânsitos e interseções entre 

esses aspectos. As implicações acarretadas por essa indissociabilidade são apresentadas e 

discutidas à luz da teoria organizacional. 

 
As pesquisas sobre a dimensão dinâmica da criatividade organizacional são escassas. 
Assim, o potencial de pesquisa nessa área é promissor para que o conhecimento 
sobre a dimensão criativa da gestão e a dimensão gerencial da criação possam ser 
contempladas em sua riqueza, tenuidade e sutileza. Os desafios são variados 
(metodológicos, epistemológicos), mas os resultados serão revertidos em uma 
contribuição efetiva, plena e construtiva para o avanço do conhecimento e da prática 
gerencial, seja ela no campo da iniciativa privada ou da ação pública. (DAVEL e 
VIANNA, 2012, p. 1096) 

 

Karl Weick e Miguel Pina e Cunha  ajudam a pensar que é estéril o desejo de 

relacionar a gestão com um campo prescritivo e normativo. Ao esgarçar a noção de 

improvisação, o jazz encoraja o músico a pensar como compositor e propõe que essas funções 
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sejam mais borradas. A própria ideia de erro assume outro caráter, mais identificado com a 

busca. O erro está, para a improvisação, mais para um fazer em construção. 

Quando pensamos na gestão cultural, necessitamos de agentes que conheçam a 

realidade com a qual estão lidando e que tenham capacidade de diálogo e mediação entre essa 

realidade e os artistas, os processos artísticos e o público. Apresentamos nesta dissertação um 

conjunto de modos de condução para os gestores de festivais, que precisam ser capazes de 

relacionar e contribuir no delineamento da curadoria e programação desse evento cultural, 

percebendo suas singularidades e ajudando a colaborar nas estratégias de comunicação para 

fidelizar seu público e atrair novos. Importante lutar pela liberdade dos artistas e suas obras, 

indo de encontro a todo tipo de censura, possibilitar o acesso e interação do público a essa 

produção artística e ter uma visão crítica para entender o contexto que está inserido.  

Na experiência da Dimenti e, consequentemente, na vivência do IC – Encontro de 

Artes, curadoria, gestão, criação e produção caminham juntos, mesmo que muitas vezes sejam 

vistos como processos antagônicos como bem sinaliza a fábula de “A Cigarra e A Formiga”57. 

São muitas as versões dessa história, mas no geral temos, de um lado, uma formiga 

pragmática e previdente, trabalhando durante o verão para acumular provisões em seu 

formigueiro para o rigoroso inverno. Do outro lado, a cigarra, irresponsável e caótica, 

concentrada apenas no seu prazer, cantando durante todo o verão e que vai implorar abrigo e 

alimento à formiga durante o inverno. Essas posições dicotômicas não ajudam a ter uma 

cigarra mais previdente nem uma formiga mais inventiva. Na primeira edição do IC, em 2006, 

participei de um debate que tinha como foco as relações entre produção e criação artísticas 

que, posteriormente, se transformou em um artigo homônimo ao título da fábula supracitada. 

Naquele momento, já percebia a fricção entre artista e produtor, curador e gestor, entre outras 

posições da cadeia produtiva da cultura, tanto dentro da Dimenti como em outros contextos de 

produção. 

Na fábula, é interessante perceber que a figura da cigarra está associada aos artistas e 

a formiga, aos burocratas; ou aqui, no enquadramento que proponho junto com as artes, 

corresponderiam às facetas da criação e da gestão, da artista e da produtora/gestora, 

respectivamente. Analisando os desfechos de algumas versões dessa história, bem como suas 

"lições de moral", teremos um pequeno panorama de como parte da sociedade lida com essas 

duas perspectivas. Numa das versões da história, a formiga diz para cigarra quando esta 

última vai pedir ajuda: “Se você tivesse ouvido o meu conselho no verão, não estaria agora 
                                                
57 Versão clássica dessa história: https://www.revistaprosaversoearte.com/11702-2/ 
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tão desesperada. Preferiu cantar e tocar violão?! Pois agora dance!” E dizendo isto, fecha a 

porta, deixando a cigarra entregue à sua sorte. Moral da história: não pense só em se divertir, 

mas em "trabalhar" (em oposição a "fazer arte”, “cantar", "tocar") e pensar no futuro, senão 

você será punida, vai “dançar”, como sinônimo de “se dar mal”. Nessa versão, o canto da 

cigarra sequer era considerado como trabalho e o seu total desamparo era lição a ser 

aprendida; afinal, enquanto a cigarra se “divertia", a formiguinha só “trabalhava". No fim, o 

esforço da formiga é compensado pela fartura e a cigarra, que não se planejou, ficou sem ter o 

que comer ou onde se abrigar. 

O escritor brasileiro Monteiro Lobato, em 1922, coloca na boca de sua personagem 

Dona Benta uma outra narrativa da história58 e, embora com o mesmo triste desfecho para o 

destino da cigarra, promove uma crítica ao papel da formiga, propondo ao leitor refletir para 

além da costumeira moral da história. Conclui Lobato, assim, a história: "Resultado: a cigarra 

ali morreu entanguidinha; e, quando voltou a primavera, o mundo apresentava um aspecto 

mais triste. É que faltava na música do mundo o som estridente daquela cigarra morta por 

causa da avareza da formiga. Mas se a usurária morresse, quem daria pela falta dela?", desta 

forma valorizando as cigarras-artistas. 

Em uma outra versão da história59, de autoria desconhecida, que acessa os atuais 

filtros do “politicamente atento”, quando a cigarra, exausta e tossindo, procura a formiga, ela 

diz: “Ah! Exclamou a formiga recordando-se. Era você então quem cantava nessa árvore 

enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Pois entre, amiguinha! Nunca poderemos 

esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e 

aliviava o trabalho”. A cigarra então entra, sara da tosse e volta a ser a alegre cantora dos dias 

de sol. 

Outra leitura60 apresenta uma noção menos romantizada e mais nítida dos papéis das 

duas personagens no que tange às relações de trabalho na sociedade contemporânea. A 

formiga diz: “No mundo das formigas, todos trabalham e se você quiser ficar conosco, 

cumpra o seu dever: toque e cante para nós. Para cigarra e formigas, aquele foi o inverno mais 

feliz das suas vidas.” 

                                                
58 Versão de Monteiro Lobato: https://conversadeportugues.com.br/2011/04/monteiro-lobato/ 
59 Essa versão pode ser encontrada aqui:  
https://www.objetivo.br/arquivos/desafio/fundamental2/Resolucao_Desafio_9ano_Fund2_Portugues_031217.pdf 
60 Essa versão pode ser encontrada aqui:  
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/fabula-a-cigarra-e-a-formiga/24614 
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Em uma versão mais recente, de 2009, da fábula da Cigarra e da Formiga, Millôr 

Fernandes61 escreveu da seguinte forma o jeito de a formiga se dirigir à cigarra, que lembra o 

atual modo com o qual os movimentos de extrema direta se dirigem aos artistas: 

 
Canta, canta, salafrária, 
E não cuida da espiral inflacionária! 
No inverno, 
Quando aumentar a recessão maldita, 
Você, faminta e aflita, 
Cansada, suja, humilde, morta, 
Virá pechinchar à minha porta. 
E, na hora em que subirem 
As tarifas energéticas, 
Verá que minhas palavras eram proféticas. 
Aí, acabado o verão, 
Lá em cima o preço do feijão, 
Você apelará pra formiguinha. 
Mas eu estarei na minha 

 

Em 2020, concomitante à produção desta dissertação, estaria (e estou) organizando a 

décima quarta edição do IC – Encontro de Artes com o mote curatorial “ARTE DÁ 

TRABALHO”. No entanto, uma pandemia de proporções mundiais fez com que profissionais 

da cultura tivessem que rever todos os seus planos para atividades presenciais que 

implicassem aglomeração/encontro de pessoas.  

No dia 14 de março, a Prefeitura Municipal de Salvador emitiu o Decreto 32.248 que 

recomendou o adiamento/cancelamento de eventos artísticos. Dois dias depois, o Decreto 

32.256 viria a suspender as atividades, entre outras coisas, dos teatros e demais casas de 

espetáculos. Não havia outro caminho a ser tomado e, antes mesmo dos decretos, muitos 

eventos e espaços já estavam por conta própria tomando medidas parecidas. Produtores e 

artistas estão respeitando as recomendações da OMS para o enfrentamento à COVID-19. 

Estamos vivendo a maior crise contemporânea da humanidade e ninguém tem todas as 

respostas. Neste momento, o mais importante tem sido nos unir para barrar o contágio, mas 

também pensar estratégias para nos manter conectados e atuantes de alguma forma, gerando 

redes de colaboração e articulação. 

A partir de todo esse contexto, não se sabe se o IC – Encontro de Artes vai acontecer. 

No dia 1o. de maio, Dia Internacional do Trabalho, como estava previsto, nós anunciamos a 

questão curatorial que motivará sua 14ª edição: ARTE DÁ TRABALHO. O 1º de Maio é 

                                                
61 Versão de Millor Fernandes: http://blogln.ning.com/profiles/blogs/a-cigarra-e-a-formiga-de 
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celebrado em quase todos os países do mundo, remontando ao ano de 1886, quando uma 

greve em Chicago se instaurou pela luta dos trabalhadores. 

Há muito a refletir sobre esse tema, principalmente em um contexto de enormes 

incertezas. A profissão, a economia, a labuta cotidiana, os imperativos capitalistas, nossas 

vulnerabilidades. Arte que dá trabalho ao pensamento e ao retrocesso antidemocrático. Arte 

que trabalha na produção da diferença e de outros modos de vida. A edição deseja tomar 

como norte curatorial as relações entre arte e trabalho. São muitas as possíveis dobras dessa 

discussão: vão de noções com utilidade e inutilidade da natureza artística ao tensionamento de 

ideias capitalistas de (im)produtividade. O mote ARTE DÁ TRABALHO age ainda em 

amplos sentidos: ao gerar emprego e renda; ao dinamizar o campo da cultura e um suposto 

mercado; ao operar ações/pensamentos no mundo que desafiam a sociedade a se mover. Arte 

que pressupõe trabalho ou nega as ideias de trabalho do senso comum. 

No mundo como o conhecemos, exercer uma atividade profissional é quase 

imperativo. Dentre as muitas possibilidades disponíveis de produzir trabalho, há essa, a de se 

trabalhar com arte e cultura. Esses conceitos tão amplos, complexos e até controversos. O que 

é trabalho? O que é trabalhar com arte e cultura? Convidamos a “Lambes do Mal62” como 

primeira obra do IC14 para pensar a identidade visual do projeto este ano. 

 
Figura 45 - Lançamento Divulgação IC14 

 
Fonte: página do instagram @icencontrodeartes, 2020. 

                                                
62 “Desde 2015, na cidade de Salvador, as pessoas são surpreendidas por frases que subvertem a lógica cotidiana 

propondo outras trilhas para o pensar. Coladas nos muros, postes e viadutos da cidade, utilizando o formato 
lambe-lambe, as frases da "Lambes do Mal" já fazem parte da paisagem urbana da capital baiana e de outras 
cidades brasileiras. As palavras quebradas, separadas, desmembradas, dificultam uma leitura imediata criando 
armadilhas semióticas, labirintos gramaticais, que capturam o leitor antes mesmo desse compreender a 
mensagem. Hoje, as frases que surgiram nas ruas alcançaram as redes sociais onde são acompanhadas por mais 
de 12 mil seguidores. @lambesdomal” (lambesdomal.com.br) 
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Essas considerações não são finais e são bastante inconclusivas. Chego ao fim deste 

estudo dissertativo com novas perguntas: por que, em um contexto de fragilidade 

socioeconômica, os profissionais da cultura são os primeiros a sentirem as vulnerabilidades? 

Se a cultura está na centralidade dos processos político-econômicos, gerando renda e 

empregos, como isso é efetivamente reconhecido nas políticas de reconstrução? Como o 

campo das artes pode ser pensado além dos artistas, abarcando profissionais de toda a cadeia, 

técnicos, roadies, contraregras, iluminadores, produtores, entre muitos outros? São perguntas 

que precisam ser feitas na direção de alternativas que não só resolvam problemas imediatos da 

cultura no contexto do COVID-19, mas que estruturem um futuro ainda incerto de um jeito 

mais fortalecedor. 

Busquei articular aqui conceitos e referenciais teóricos que favorecessem a reflexão 

sobre o IC - Encontro de Artes (incluindo a décima quarta edição em atual estado de devir), 

mas que podem ajudar a pensar as possíveis rotas de fuga para o campo da cultura tão 

vulnerabilizada em tempos de pandemia. Os conceitos da improvisação organizacional e da 

estética da imperfeição podem nos ajudar a pensar o momento presente e nos dar ferramentas 

de criação de estratégias e dispositivos de (re)existência. 
Penso que vamos precisar muito da dança das formigas e do canto das cigarras para a 

reinvenção do nosso setor. É aqui que reivindico também meu “cigarrismo”, ou seja, a 

dimensão criativa do meu trabalho de gestão. A cigarra, na natureza, é seu próprio 

instrumento e amplificador. A música que produz resulta e ecoa de seu próprio ventre. Ela faz 

música empregando o que é e o que tem. A cigarra precisa abandonar a casca (que seria esse 

lugar de proteção e segurança) para crescer e quem trabalha com arte e cultura sabe sobre as 

dores de se romper cascas na lida de suas antirrotinas.  

Há muita dor, mas também muita beleza nesse ciclo.  
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ANEXO A – Panorama geral de financiamento 

 

EDIÇÃO ANO RECURSO TOTAL FONTES FINANCIAMENTO 

13 2019 R$ 225.000,00 Fundo de Cultura (Calendarizados) 

12 2018 R$ 225.000,00 Fundo de Cultura (Calendarizados) 

11 2017 R$ 225.000,00 Fundo de Cultura (Calendarizados) 

10 2016 R$ 150.000,00 Fundo de Cultura (Calendarizados) 

09 2015 R$ 250.000,00 
Fundo de Cultura (150mill -Calendarizados) 

+ Itaú (100mil) 

08 2014 R$ 300.000,00 
Fundo de Cultura (150mill -Calendarizados) 

+ Funarte (150mil) 

07 2013 R$ 270.000,00 
Fundo de Cultura (150mill -Calendarizados) 

+ Funarte (150mil) 

06 2012 R$ 60.000,00 Fundo de Cultura 

05 2011 R$ 70.000,00 CAIXA 

04 2010 R$ 175.000,00 
Fundo de Cultura (60mil) + CAIXA (100mil) 

+ Funarte (15mil) 

03 2009 R$ 90.000,00 Fundo de Cultura (40mil) + CAIXA (50mil) 

02 2008 R$ 30.000,00 Fundo de Cultura 

01 2006 R$ 50.000,00 Funarte 
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ANEXO B – Apoios e patrocínio (por ano) 

 
IC13 - 2019 
 
APOIO FINANCEIRO 
Fundo de Cultura 
Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda do Governo do Estado 
 
APOIO CULTURAL 
Casa Charriot 
Casa Rosada 
Educadora FM 
Escola de Dança da UFBa 
Guima Viagens 
Haus Kaffeé 
Hotel Bahia do Sol 
Mídia Bus 
Somos Coletivo Criativo 
 
 
IC12 - 2018 
 
APOIO FINANCEIRO 
Estado da Bahia 
 
APOIO CULTURAL 
Centro de Dança DF 
Coletivo4 
Educadora FM 
Escola de Dança da UFBa 
Goethe-Institut Salvador 
Guima Viagens 
Haus Kaffeé 
Hotel Bahia do Sol 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) 
Teatro Castro Alves 
Vila Sallute 
 
 
IC11 - 2017 
 
APOIO FINANCEIRO 
Fundo de Cultura 
Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda do Governo do estado da Bahia 
 
APOIO CULTURAL 
Educadora FM 
Goethe-Institut Salvador 
Guima Viagens 
Haus Kaffeé 
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Hotel Bahia do Sol 
Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC 
Palacete das Artes 
PPT Feira 
Somos Coletivo Criativo 
Villa Salute 
 
 
IC10 - 2016 
 
APOIO FINANCEIRO 
Fundo de Cultura 
Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda do Governo do estado da Bahia 
 
APOIO CULTURAL 
A Feira da Cidade 
Acción Cultural Española – AC/E 
Agosto Agência 
Brasil Governo Federal 
Educadora FM 
Escola Contemporânea de Dança 
Espaço Cultural da Barroquinha 
Espaço Itaú de Cinema 
Fundação Nacional de Artes – FUNARTE 
Goethe-Institut Salvador 
Guima Viagens 
Hotel Bahia do Sol 
Ministério da Cultura 
Mitti Andaimes 
Teatro Gregório de Mattos 
Villa Salute 
 
 
IC9 - 2015 
PATROCÍNIO 
Itaú 
 
APOIO FINANCEIRO 
Fundo de Cultura 
Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda do Governo do estado da Bahia 
 
APOIO CULTURAL 
99 Táxis 
Educadora FM 
Escola Contemporânea de Dança 
Espaço Cultural da Barroquinha 
Espaço Xisto de Cinema 
Espaços Culturais SECULT 
Itaú Espaço de Cinema 
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Meli-Melo 
Mídia Bus 
TVE 
Villa Salute 
 
 
IC8 - 2014 
 
APOIO FINANCEIRO 
Fundação Nacional de Artes – FUNARTE 
Fundo de Cultura 
Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda do Governo do Estado da Bahia 
 
APOIO CULTURAL 
Balé Teatro Castro Alves – btca 
Berlim Café 
Educadora FM 
Fundação Instituto Feminino da Bahia 
Goethe-Institut Salvador 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFBA 
Itaú Cultural – Rumos Itaú Cultural 
Lei de Incentivo a Cultura 
M2 Soluções Audiovisuais 
Mídia Bus 
Sesc 
Sol Victória Marina 
Teatro Castro Alves 
Teatro Sesc-Senac Pelourinho 
TVE 
 
IC7 - 2013 
 
PATROCÍNIO 
Caixa Econômica Federal 
Fundação Nacional de Artes – FUNARTE 
Governo Federal 
Ministério da Cultura 
 
APOIO FINANCEIRO 
Fundo de Cultura 
Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda – Governo do Estado da Bahia 
 
APOIO CULTURAL 
Casa Preta 
Fundação Cultural do Estado da Bahia 
Goethe-Institut Salvador 
M2 Soluções Audiovisuais 
Mídia Bus 
Sol Victória Marina 
Teatro Castro Alves 
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IC6 - 2012 
 
PATROCÍNIO (MANUTENÇÃO DIMENTI) 
Governo Federal 
Lei de Incentivo a Cultura 
Ministério da Cultura 
Petrobrás 
 
APOIO FINANCEIRO 
Fundação Cultural do Estado da Bahia 
Fundo de Cultura 
Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda do Governo da Bahia 
 
APOIO CULTURAL 
Diretoria de Museus – DIMUS 
Escola Contemporânea de Dança 
Escola de Dança Contemporânea 
Espaço Unibanco de Cinema 
Expressão 
Goethe-Institut Salvador 
Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC 
Mídia Bus 
Physio Pilates 
Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia 
Sol Victória Marina 
 
 
IC5 - 2011 
 
PATROCÍNIO 
Caixa Econômica Federal 
Governo Federal 
Lei de Incentivo a Cultura 
Ministério da Cultura 
Petrobrás 
 
APOIO CULTURAL 
Centro Técnico TCA 
Circuito de Cinema Saladearte 
Clube Correio 
Diretoria de Museus – DIMUS 
Educadora FM 
Escola Contemporânea de Dança 
Goethe-Institut Salvador 
Grupo Pereira de Souza 
Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC 
M2 Soluções Audiovisuais 
Mídia Bus 
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Museu de Ate Moderna da Bahia – MAM 
Nova Brasil FM 
Physio Pilates 
Ramma Cozinha Natural 
Santo Forte Imagem e Conteúdo 
Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia 
Sol Victória Marina 
Solar Café 
Teatro Castro Alves 
TV Bahia 
TVE Bahia 
 
 
IC4 - 2010 
 
PATROCÍNIO 
Caixa Econômica Federal 
Funart – Fundação Nacional de Artes 
Fundo de Cultura 
Governo Federal – Brasil, um país de todos 
Ministério da Cultura 
Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda do Governo do Estado da Bahia 
 
APOIO CULTURAL 
A Tarde 
Clube Correio 
Goethe Café 
Goethe-Institut Salvador 
Instituto Cultural Sérgio Magnani 
M2 Soluções Audiovisuais 
Mídia Bus 
Mural Soluções em Mídia Exterior 
Nova Brasil FM 
Palco 4 Atelier de Arte e Cultura 
Rede Bahia 
Santo Forte – Imagem e Conteúdo 
Sol Victória Marina 
Talk Talk Idiomas 
Teatro Vila Velha 

 

IC3 - 2009 
 
PATROCÍNIO 
Caixa Econômica Federal 
Fundo de Cultura 
Governo Federal – Brasil, um país de todos 
Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda do Governo do estado da Bahia 
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APOIO CULTURAL 
Aliança Francesa 
Canela e Cia Grill 
Companhia da Pizza 
Goethe Institut Salvador 
João Américo Sonorização 
Mídia Bus 
Mural Soluções em Mídia Exterior 
Palco  4 Atelier de Arte e Cultura 
Play Rec – Festival Internacional de Videodança de Recife 
Salão L’equippe 
Santo Forte – Imagem e Conteúdo 
Sol Victória Marina 
Teatro Castro Alves 
Teatro Vila Velha 
Yôga Place 
 
 
IC2 - 2008 
 
PATROCÍNIO 
Fundo de Cultura 
Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda do Governo do estado da Bahia 
 
APOIO CULTURAL 
Acervo Mariposa 
Curitiba – A cidade da gente 
Curitiba – Lei de Incentivo a Cultura 
Fundação Cultural de Curitiba 
Palco 4 Atelier de Arte e Cultura 
Sesc 
Teatro Sesc Senac Pelourinho 
 
 
IC1 - 2006 
 
PATROCÍNIO 
Petrobrás 
 
APOIO CULTURAL 
Alô Pãozinho 
Canela e CIA 
CIA da Pizza 
Fundação Cultural do Estado da Bahia 
Governo da Bahia Secretaria da Cultura e Turismo 
Hotel Bahia do Sol 
Indal Comunicação Visual 
Maria Bonita 
Nirá Receita de Saúde 
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Pizzahut 
Santo Forte 
Senac 
Sesc 
Stalo 
Sukiaki 
Teatro Castro Alves 
Teatro Sesc Senac Pelourinho 
Tortas Delivery 
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ANEXO C - Apoios e patrocínio (por odem alfabética) 

 

APOIO FINANCEIRO/ PATROCÍNIO (2006-2019 - ORDEM ALFABÉTICA) 

Caixa Econômica Federal 
Fundação Nacional de Artes – FUNARTE 
Fundo de Cultura 
Governo Federal 
Itaú 
Lei de Incentivo a Cultura 
Ministério da Cultura 
Petrobrás 
Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda do Governo do estado da Bahia 
 

APOIO CULTURAL (2006-2019 - ORDEM ALFABÉTICA) 

A Feira da Cidade 
A Tarde 
Acción Cultural Española – AC/E 
Acervo Mariposa 
Agosto Agência 
Aliança Francesa 
Alô Pãozinho 
Balé Teatro Castro Alves – btca 
Berlim Café 
Brasil Governo Federal 
Canela e Cia Grill 
Casa Charriot 
Casa Preta 
Casa Rosada 
Centro de Dança DF 
Centro Técnico TCA 
CIA da Pizza 
Circuito de Cinema Saladearte 
Clube Correio 
Coletivo4 
Companhia da Pizza 
Curitiba – A cidade da gente 
Curitiba – Lei de Incentivo a Cultura 
Diretoria de Museus – DIMUS 
Educadora FM 
Escola Contemporânea de Dança 
Escola de Dança da UFBa 
Espaço Cultural da Barroquinha 
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Espaço Itaú de Cinema 
Espaço Unibanco de Cinema 
Expressão 
Fundação Cultural de Curitiba 
Fundação Cultural do Estado da Bahia 
Fundação Instituto Feminino da Bahia 
Fundação Nacional de Artes – FUNARTE 
Goethe Café 
Goethe-Institut Salvador 
Governo da Bahia Secretaria da Cultura e Turismo 
Grupo Pereira de Souza 
Guima Viagens 
Haus Kaffeé 
Hotel Bahia do Sol 
Indal Comunicação Visual 
Instituto Cultural Sérgio Magnani 
Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFBA 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) 
Itaú Cultural – Rumos Itaú Cultural 
João Américo Sonorização 
Lei de Incentivo a Cultura 
M2 Soluções Audiovisuais 
Maria Bonita 
Mídia Bus 
Ministério da Cultura 
Mitti Andaimes 
Mural Soluções em Mídia Exterior 
Museu de Ate Moderna da Bahia – MAM 
Nirá Receita de Saúde 
Nova Brasil FM 
Palacete das Artes 
Palco 4 Atelier de Arte e Cultura 
Physio Pilates 
Pizzahut 
Play Rec – Festival Internacional de Videodança de Recife 
PPT Feira 
Ramma Cozinha Natural 
Rede Bahia 
Salão L’equippe 
Santo Forte – Imagem e Conteúdo 
Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia 
Senac 
Sesc 
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Sol Victória Marina 
Solar Café 
Somos Coletivo Criativo 
Stalo 
Sukiaki 
Talk Talk Idiomas 
Teatro Castro Alves 
Teatro Gregório de Mattos 
Teatro Sesc-Senac Pelourinho 
Teatro Vila Velha 
Tortas Delivery 
TV Bahia 
TVE 
Vila Sallute Academia 
Yôga Place 
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ANEXO D – Ficha Técnica (por ano) 

 

IC13 - 2019 
Direção Geral: Ellen Mello 
Curadoria: Ellen Mello, Fábio Osório Monteiro, Jorge Alencar, Leonardo França e Neto 
Machado 
Coordenação de Produção: Ellen Mello 
Produção Executiva: Marina Martinelli e Natália Valério 
Assistentes de Produção: Marília Pereira e Priscila Santos 
Monitores de Produção: Izabela Simas, Juliana Lopes, Kenai e Luciene Santana 
Coordenação Técnica: Larissa Lacerda 
Financeiro: Marília Pereira 
Coordenação de Comunicação: Marcatexto 
Assessoria de Imprensa: Atila Barros (Marcatexto) 
Redes Sociais: João Correia 
Design Gráfico: Moises Garcia 
Site: Diego Fox 
Registro audiovisual: Feito a Facão 
Registro fotográfico: Patricia Almeida 
 
IC12 - 2018 
Direção Geral: Ellen Mello 
Curadoria: Ellen Mello, Fábio Osório Monteiro, Jorge Alencar, Leonardo França e Neto 
Machado 
Assistente de Curadoria: Marina Martinelli 
Coordenação de Produção: Ellen Mello 
Produção Executiva: Marina Martinelli e Natália Valério 
Assistentes de Produção: Bia Ferreira, Lísia Lira, Priscila Santos 
Coordenação Técnica: Érica Telles e Larissa Lacerda 
Financeiro: Marília Pereira 
Coordenação de Comunicação: Marcatexto 
Assessoria de Imprensa: Atila Barros (Marcatexto) 
Gestão de Redes Sociais: Carolina Carvalho (Marcatexto) 
Design Gráfico: uliana Rangel – Moringa Estúdio 
Site: Diego Fox 
Registro audiovisual: Feito a Facão 
Registro fotográfico: Patrícia Almeida 
 
IC11 - 2017 
Direção Geral: Ellen Mello 
Curadoria: Ellen Mello, Fábio Osório Monteiro, Jorge Alencar, Leonardo França e Neto 
Machado 
Coordenação de Produção: Ellen Mello 
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Produção Executiva: Natália Valério 
Assistentes de Produção: Fernanda Souza, Camila Farias, Michele Monteiro e Catriel 
Chamusca 
Coordenação Técnica: Ferna Almeida 
Administrativo e Financeiro: Marília Pereira 
Coordenação de Comunicação: Marcatexto 
Assessoria de Imprensa: Luis Fernando Lisboa 
Gestão de Redes Sociais: Inara Rosas 
Design Gráfico: Moisés Garcia 
Site: Magnesio Design 
Registro audiovisual: Gabriel Teixeira 
Registro fotográfico: Leonardo França e Patricia Almeida 
IQUIs (cobertura colaborativa): 
Veteranos – Igor Tiago, Lorena Morgana, Marcelo Delfino, Matheus Tarrão e Stéphanie 
Moraes 
Novos membros – Carol Carvalho, Hury Ahmadi, Juliana Pina, Leandro Santolli e Victor 
Mota 
 
IC10 - 2016 
Direção Geral - Ellen Mello 
Curadoria IC10 - Ellen Mello, Jorge Alencar, Leonardo França e Neto Machado 
Coordenação de Produção - Ellen Mello 
Produção Executiva - Natália Valério 
Equipe de Produção - Catriel Chamusca, Fábio Osório Monteiro, Marina Martinelli, 
Fernanda Chaves, Laísa Eça, Nany Lima, André Cerqueira 
Produção Conectivos Musicais - Valdir Andrade 
Coordenação Técnica - Moisés Victório 
Financeiro - Marília Pereira 
Coordenação de Comunicação e de Redes Sociais - Marcatexto 
Assessoria de Imprensa - Luis Fernando Lisboa 
Analista de Redes Sociais - Inara Rosas 
Design Gráfico - Moisés Garcia 
Site - Magnésio Design 
Estagiário de Comunicação - Ygor Bahia 
IQUIs – cobertura colaborativa - Cadu Oliveira, Gabriel Ormuz, Guilherme Malaquias, 
Igor Tiago Lorena Morgana, Malayka SN, Marcelo Delfino, Matheus Tarrão, Raíssa Rosa, 
Roberjan Magalhães, Stéphanie Moraes 
 
IC9 - 2015 
Direção Geral - Ellen Mello 
Curadoria IC9 - Ellen Mello, Jorge Alencar, Neto Machado e Leonardo França  
Coordenação de Produção - Ellen Mello  
Produção Executiva - Natália Valério  
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Equipe de Produção - Catriel Chamusca e Fábio Osório Monteiro  
Coordenação de Comunicação - Marcatexto 
Consultoria no planejamento de comunicação (Rede de Interesse) - Fabiana Pimentel e 
Murilo Morégola  
Coordenação Técnica - Moisés Victório 
Design Gráfico - Moisés Garcia  
Ilustração - Gabriel Azevedo  
Fotografia - Patrícia Almeida 
Site e App - Inmagina Comunicação e Cultura  
Assessoria de Imprensa - Renata Alves  
Coordenação Redes Sociais - Catarina Sampaio e Inara Rosas  
Coordenação do ICTV - Amadeu Alban (Movioca), Jorge Alencar e Neto Machado  
Câmera, edição e colaboração artística ICTV - João Tatu e Gabriel Paz  
Financeiro - Marília Pereira  
Estagiária de Produção - Laísa Eça  
Estagiário de Comunicação - Ygor Bahia 
 
IC8 - 2014 
Direção Geral – Ellen Mello 
Curadoria - Ellen Mello, Fábio Osório Monteiro, Jorge Alencar, Neto Machado e 
Leonardo França 
Coordenação de Produção -Ellen Mello 
Equipe de Produção – Catriel Chamusca, Fábio Osório Monteiro e Tíssila Reis 
Anja e Assistente de Produção – Isbela Trigo 
Coordenação de Comunicação – Paula Berbert 
Consultoria no planejamento de comunicação (Rede de Interesse) – Fabiana Pimentel e 
Murilo Morégola 
Coordenação Técnica – Alexandre Moreira, Fernanda Paquelet e Marília Castro (Quatro 
Produções) 
Fotos e Teaser Frutas – Almir Junior 
Design Gráfico - Moisés Garcia 
Site - Maneco Guimarães (Magnésio Design de Identidade) 
Assessoria de imprensa - Luís Fernando Lisboa 
Gestão em Redes Sociais – Inara Rosas e Luís Fernando Lisboa  
Direção Geral/Criativa ICTV – Neto Machado, Amadeu Alban e Jorge Alencar 
Produção Executiva ICTV – Amadeu Alban 
Produção ICTV – Movioca Casa de Conteúdo 
Câmera, edição e colaboração artística ICTV – Gabriel Teixeira e Klaus Hastenreiter  
Participação especial ICTV – Rubia Romani 
Registro Fotográfico – João Meirelles e Tiago Lima 
Auxiliar Financeiro – Marília Pereira 
 
 
IC7 - 2013 
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Direção Geral – Ellen Mello 
Curadoria - Ellen Mello, Fábio Osório Monteiro, Jorge Alencar, Neto Machado e Leonardo 
França 
Coordenação de Produção - Fábio Osório Monteiro 
Produção Executiva - Gabriel Pedreira 
Assistentes de Produção – Lucas Lacerda e Thiara Fontes 
Coordenação de Comunicação - Fabiana Pimentel (C2 Cultura e Comunicação) 
Planejamento de Comunicação (Rede de Interesse) - Fabiana Pimentel e Breno Carvalho 
Design Gráfico - Moisés Garcia 
Hotsite - Maneco Guimarães (Magnésio Design de Identidade) 
Assessoria de imprensa - Luís Fernando Lisboa  
Coordenação Técnica - Fernanda Paquelet 
Mobilizador de Redes Sociais – Alana Camara e Inara Rosas 
Registro Audiovisual – Gabriel Teixeira (Ateliê da Imagem) 
Auxiliar Financeiro - Marília Pereira 
Mascote - Joãozinho Mello França 
Garota Propaganda - Nina Mader 
Pets - Edgar e Nêga 
 
IC6 - 2012 
Direção Geral - Ellen Mello 
Direção Artística - Jorge Alencar 
Curadoria - Ellen Mello, Jorge Alencar, Leo França e Neto Machado 
Produtor Assistente - Fábio Osório Monteiro 
Coordenação Técnica - Márcio Nonato 
Equipe de Produção - Gabriel Pedreira, Rafael Rebouças e Vanessa Mello 
Planejamento de Comunicação - Fabiana Pimentel 
Assessoria de Comunicação - Luis Fernando Lisboa 
Programação Visual - Moisés Garcia 
Registro Fotográfico - João Meirelles e Tiago Lima 
Registro Audiovisual - Gabriel Teixeira 
Auxiliar Financeiro - Marília Pereira 
 
IC5 - 2011 
Direção Artística / Coordenação Curatorial - Jorge Alencar 
Direção de Produção / Coordenação Curatorial – Ellen Mello 
Produtor Assistente - Fábio Osório Monteiro 
Coordenação Técnica - Márcio Nonato 
Equipe de Produção - Gabriel Pedreira e Vanessa Mello 
Assessoria de Comunicação – Michele Louvores 
Programação Visual - Moisés Garcia 
Hot Site – Magnésio e Contagia 
Registro Fotográfico - João Meirelles e Tiago Lima 
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Registro Audiovisual – Santo Forte Imagem e Conteúdo 
Auxiliar Financeiro – Poliane Quele 
 
IC4 - 2010 
Direção Artística - Jorge Alencar 
Direção de Produção  – Ellen Mello 
Produtor Assistente - Fábio Osório Monteiro 
Coordenação Técnica - Márcio Nonato 
Programação Visual - Moisés Garcia 
Assessoria de Imprensa – Michele Louvores 
Equipe de Produção – Maria Monteiro e Vanessa Mello 
Estagiários de Produção -  Kalil Amaral e Gabriel Pedreira 
 
IC3 - 2009 
Direção Artística - Jorge Alencar 
Direção de Produção  – Ellen Mello 
Produtor Assistente - Fábio Osório Monteiro 
Coordenação Técnica - Márcio Nonato 
Programação Visual - Moisés Garcia 
Equipe de Produção – Daniel Moura, Isabela Silveira, Lia Lordelo, Lucas Lins, Paula Lice, 
Vanessa Mello 
Estagiários de Produção -  Kalil Amaral  
 
IC2 - 2008 
Direção Artística - Jorge Alencar 
Direção de Produção  – Ellen Mello 
Produtor Assistente - Fábio Osório Monteiro 
Coordenação Técnica - Márcio Nonato 
Programação Visual - Moisés Garcia 
Equipe de Produção – Daniel Moura, Lia Lordelo, Paula Lice, Vanessa Mello 
 
IC1 - 2006 
Direção Artística - Jorge Alencar 
Direção de Produção  – Ellen Mello 
Produtor Assistente - Fábio Osório Monteiro 
Coordenação Técnica - Márcio Nonato 
Programação Visual - Moisés Garcia 
Equipe de Produção – Daniel Moura, Lia Lordelo, Paula Lice, Vanessa Mello 
  



182 

 

ANEXO E – Vídeos-Relatórios (por ano) 

 

IC13 - 2019 
https://youtu.be/e2BFT0TMbRw 
 
IC12 - 2018 
https://youtu.be/mrunySUrRGc  
 
IC11 - 2017 
https://youtu.be/PbDO8L-0zHc  
 
IC10 - 2016 
https://youtu.be/x8ziM1NV0oU  
 
IC9 - 2015 
https://youtu.be/AgMOvRvVZ3U (7 min) 
https://youtu.be/cAzIhCHy8xY (2 min) 
 
IC8 - 2014 
Não foi produzido nessa edição 
 
IC7 - 2013 
https://youtu.be/yrjx7t8FrFE  
 
IC6 - 2012 
https://youtu.be/1LidOIcI3_o  
 
IC5 - 2011 
https://youtu.be/8w-aJEz5Uh4  
 
IC4 - 2010 
https://youtu.be/DcthUmEkO2M  
 
IC3 - 2009 
https://youtu.be/A8t2Y_dPTwk  
 
IC2 - 2008 
Não foi produzido nessa edição 
 
IC1 - 2006 
Não foi produzido nessa edição 
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ANEXO F – Entrevistas “Censura nas artes” 

Série de entrevistas conduzidas pela artista e pesquisadora Isaura Tupiniquim (BA) em 

parceria com o IC12 Encontro de Artes e entrevistados. 

 

Entrevista 1 - Domínio Público 
https://www.youtube.com/watch?v=J_oIXWi4U0s 
 
Entrevista 2 – QUASEILHAS 
https://www.youtube.com/watch?v=rYXF_u0xvTQ 
 
Entrevista 3 - Curadores IC12 
https://www.youtube.com/watch?v=lXke9U_QHi8 
 
Entrevista 4 – Tali Ha 
https://www.youtube.com/watch?v=gehJj_aQD-0&feature=youtu.be 
 
Entrevista 5 - Quando Quebra Queima 
https://www.youtube.com/watch?v=NSpQJzDTpV4 
 

O questionário a seguir foi o roteiro de entrevistas proposto por Tupiniquim: 

1 - Você teve alguma experiência direta ou indireta com polêmicas e censuras sobre obras de 

arte, incitadas tanto por parte de grupos conservadores como por parte de movimentos 

identitários? Como elas se deram? 

2 - Quais os argumentos foram apresentados pela(s) figura(s) da censura?  

3 - Como você compreende os valores que estão em jogo, seus e do outro?  

4 - Como isso te afeta?  

5 - Como isso tem afetado seu fazer artístico, sua curadoria ou produção atualmente?  

6 - Nesse atual cenário político, como você vê a arte ou o lugar da arte?  

7 - Você sabe da existência de algum movimento ou organização para lidar com isso? 

 

Programação das entrevistas 

22/8, 15h – Quando Quebra Queima 

23/8, 15h – Domínio Público 

24/8, 15h – Talitha Andrade 

25/8, 14h – Curadores do IC Encontro de Arte 

25/8, 15h – QUASEILHAS 
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ANEXO G – Outros links 

 
CANAL DIMENTI 
https://www.youtube.com/user/Dimenti98/videos 
 
CANAL ICTV 
https://www.youtube.com/user/ictvnoar 
 
 
TRAILERS DOS ESPETÁCULOS 
 
O Alienista 
https://www.youtube.com/watch?v=3HzWH9s5GUQ 
 
Chá de Cogumelo 
https://www.youtube.com/watch?v=XZDzfDrJ_zQ 
 
A Novela do Murro 
https://www.youtube.com/watch?v=S7VbV4Grrm0&list=UUT1OD6ppl2FjZ-j1CMq-m2w 
 
Tombé 
https://www.youtube.com/watch?v=GF5T2l32TPw 
 
Pool Ball 
https://www.youtube.com/watch?v=a4gjfQz4998&list=UUT1OD6ppl2FjZ-j1CMq-
m2w&index=60 
 
Chuá 
https://www.youtube.com/watch?v=J_LO6vR9VdU 
 
O Poste, a Mulher e o Bambu 
https://www.youtube.com/watch?v=DCn7vK_9ug8 
 
Batata! 
https://www.youtube.com/watch?v=sSJkjF87FfY&list=UUT1OD6ppl2FjZ-j1CMq-
m2w&index=63 
 
Strip Tempo 
https://vimeo.com/297738794 
 
Vermelho melodrama 
https://vimeo.com/379846318 
 
Trailer pinta – o filme 
http://www.youtube.com/watch?v=LZ15IQ4ZjVs 
 
Sensações contrárias (curta-metragem - completo) 
https://www.youtube.com/watch?v=aGSAVFfKFcg&t=4s 
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Doc. Cenas e juras de guardanapo 
https://www.youtube.com/watch?v=Jc9pr_Q_lcQ 
 
Doc. Cena, expansão e documento 
http://www.youtube.com/user/Dimenti98?feature=mhum#p/u/31/IRK8xZMvgo8 
 
Doc. Processo batata! 
https://www.youtube.com/watch?v=XbX2Xk0tYqg 
 




