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| O Congresso 

 

Mídia, poder e a (nova) agenda do capital é o tema do VI Encontro Nacional 

da ULEPICC Brasil 2016 – Capítulo Brasil da União Latina da Economia Política da 

Informação, da Comunicação e da Cultura, realizado de 9 a 11 de novembro em 

Brasília/DF, pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília – FAC/UnB.  

Os recentes acontecimentos que levaram no Brasil, como na Venezuela, 

Equador, Honduras, Paraguai, à ruptura institucional tornaram explícitos os desafios e 

fragilidades da democracia liberal, em países com as características históricas e culturais 

dos latino-americanos. O  jogo de cena parlamentar e suas reverberações nas redes e 

mídias expõem e ao mesmo tempo encobrem disputas econômicas, maiores ou menores, 

das quais são as manifestações exteriores e sobre as quais retroagem, na dialética maior 

da luta de classes, que envolve a luta por classificações, significações, simpatias e 

repúdios. Pensar essa nova forma – midiática – de golpe, apoiada nas instituições da 

democracia liberal, Congresso e Justiça, torna-se um imperativo. Ademais, neste 

contexto, uma questão se coloca: como se reordenarão as pautas nos campos da 

comunicação e da cultura a partir de agora em nosso país. 

 

Grupos temáticos 

 

GT1 – Políticas de comunicação 

Coordenação nacional: Profª. Drª. Eula Cabral (FCRB – MinC) 

Coordenação local: Prof. Dr. Murilo Ramos  (UnB) 

Ementa: Objetiva estudar as ações de agentes públicos e privados relativas ao processo 

de regulamentação da mídia em suas diversas fases. Envolve a definição do conjunto de 

normas, princípios, deliberações e práticas locais relacionadas com a administração, 

organização e funcionamento do conjunto do sistema comunicacional. Analisa os 

processos e estratégias locais, regionais e internacionais dos conglomerados de 

comunicação e seu impacto e influência nos governos e na sociedade. Além disso, a 

concentração das comunicações e telecomunicações no Brasil. 
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GT2 – Comunicação pública, popular ou alternativa 

Coordenação nacional: Prof. Dr. Fernando Oliveira Paulino (PPG-FAC-UnB) 

Coordenação local: Profa. Dra. Liziane Guazina (UnB) e Jairo Faria (UnB) 

Ementa: Contempla investigações sobre a comunicação desenvolvida no âmbito dos 

movimentos sociais, etnoculturais, dos sindicatos e organizações populares em geral, 

bem como aquela ligada ao serviço público. Aborda todo tipo de comunicação movida 

por objetivos sociais e de promoção da cidadania, atuantes em oposição à acentuada 

mercantilização da mídia. 

 

GT3 – Indústrias midiáticas 

Coordenação nacional: Prof. Dr. Marcos Dantas (UFRJ) 

Coordenação Local: Profa. Dra. Ellis Regina Araújo da Silva  (UnB) 

Ementa: Enfoca a rede institucional dos produtos comunicacionais que ligam a criação, 

produção, circulação, organização e comercialização de conteúdos de natureza cultural, 

informativa e de entretenimento. Engloba os processos industriais que envolvem 

televisão, cinema, rádio, internet, publicidade, produção editorial, indústria fonográfica, 

design, artes e espetáculos. 

 

GT4 – Políticas culturais e economia política da cultura 

Coordenação nacional: Profª. Dra. Verlane Aragão Santos (OBSCOM-UFS) 

Coordenação local: Profa. Dra. Dácia Ibiapina  (UnB) 

Ementa: Abriga pesquisas que retratam o papel econômico, político e sociológico que o 

campo da cultura e das artes assume na sociedade contemporânea. De um lado, engloba 

discussões sobre a atuação do Estado, da participação da sociedade e do mercado nesta 

relação, bem como os mecanismos de financeirização da cultura e das artes. De outro, 

debate a industrialização e mercantilização da cultura e sua implicação na dinâmica 

atual do capitalismo. 

 

GT5 – Teorias e temas emergentes 

Coordenação nacional: Profª. Dra. Patrícia Bandeira de Melo (FUNDAJ) 

Coordenação local: Prof. Dr. Luiz Martino 
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Ementa: Acolhe os trabalhos de fundamentação a partir da matriz teórica da Economia 

Política da Comunicação e da Cultura, suas distintas vertentes e perspectivas 

metodológicas bem como os estudos comparativos e relacionais entre a Economia 

Política da Comunicação e outras correntes teóricas da comunicação e de outras 

disciplinas. 

 

GT6 – Ética, política e epistemologia da informação 

Coordenação nacional: Prof. Dr. Marco Schneider (PPGCI-IBICT/UFRJ e PPGMC-

UFF) 

Coordenação local: Profa. Dra. Liliane Machado (UnB) 

Ementa: O objetivo geral do GT é fortalecer a presença da Ciência da Informação no 

âmbito da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, com ênfase 

no debate em torno das questões éticas, políticas e epistemológicas correlatas, bem 

como em suas interconexões teóricas e aplicadas. 

 

GT7- Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da Comunicação e da 

Cultura 

Coordenação: Profas. Dras. Elen Geraldes (PPG-FAC-UnB) e Janara Sousa (PPG-

FAC-UnB) 

Ementa: O objetivo do GT é estimular a participação de pesquisadores da graduação, 

das mais diversas áreas, no Evento a partir da pesquisa na área de Economia Política da 

Comunicação, Informação e Cultura. 

 

 

Coordenadores 

 

Elen Cristina Geraldes (UnB) http://lattes.cnpq.br/9494858512482573 

Luísa Martins Barroso Montenegro (UnB) http://lattes.cnpq.br/6231520355201599 

Marcos Dantas Loureiro (UFRJ) http://lattes.cnpq.br/8920113816573321 

Natália Oliveira Teles (UnB) http://lattes.cnpq.br/9581967936060931 

Vanessa Negrini (UnB) http://lattes.cnpq.br/9835944306956139 

Verlane Aragão Santos (UFS) http://lattes.cnpq.br/8919654003573846 

http://lattes.cnpq.br/9494858512482573
http://lattes.cnpq.br/6231520355201599
http://lattes.cnpq.br/8920113816573321
http://lattes.cnpq.br/9581967936060931
http://lattes.cnpq.br/9835944306956139
http://lattes.cnpq.br/8919654003573846
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Equipe de apoio 

 

Flávia Pereira da Rocha (UnB) http://lattes.cnpq.br/9965830878191170 

Nayara Helou Chubaci Güércio (UnB) http://lattes.cnpq.br/5087954516729051 

Pedro Ivo de Sá Guimarães (UnB)  http://lattes.cnpq.br/6566465746160266 

Silvana Pena de Sá (UnB) http://lattes.cnpq.br/4490599542425305 

 

Comitê Técnico-Científico 

 

Délcia Vidal (UnB) http://lattes.cnpq.br/2672598563988361 

Elen Cristina Geraldes (UnB) http://lattes.cnpq.br/9494858512482573 

Ellis Regina Araújo da Silva (UnB) http://lattes.cnpq.br/8819506375701154 

Eula Cabral (FCRB-Minc) http://lattes.cnpq.br/1180749525319069 

Fernando Oliveira Paulino (UnB) http://lattes.cnpq.br/2907708501435465 

Liliane Maria Macedo Machado (UnB) http://lattes.cnpq.br/4419127208068044 

Luiz Martino (UnB) http://lattes.cnpq.br/9545839725442236 

Luiz Martins da Silva (UnB) http://lattes.cnpq.br/9014912050610602 

Patrícia Bandeira de Melo (FUNDAJ) http://lattes.cnpq.br/4263428043620385 

Verlane Aragão Santos (UFS) http://lattes.cnpq.br/8919654003573846 

  

http://lattes.cnpq.br/9965830878191170
http://lattes.cnpq.br/5087954516729051
http://lattes.cnpq.br/6566465746160266
http://lattes.cnpq.br/4490599542425305
http://lattes.cnpq.br/2672598563988361
http://lattes.cnpq.br/9494858512482573
http://lattes.cnpq.br/8819506375701154
http://lattes.cnpq.br/1180749525319069
http://lattes.cnpq.br/2907708501435465
http://lattes.cnpq.br/4419127208068044
http://lattes.cnpq.br/9545839725442236
http://lattes.cnpq.br/9014912050610602
http://lattes.cnpq.br/4263428043620385
http://lattes.cnpq.br/8919654003573846
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| Programação Geral 

 

Dia 09/11 | quarta-feira 

 

13h 
Recepção e Credenciamento 

Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho 

14h às 

17h 

Mesa Socicom: A Comunicação Pública e seus percalços recentes no Brasil – 

Ruy Lopes (USP); Nelia Del Bianco (UnB); Ivonete Lopes (Universidade 

Federal de Viçosa); Rita Freire (EBC); Bia Barbosa (Intervozes). 

Mediação: Marcos Urupá (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

15h às 

17h30 

Jornada dos Doutorandos 

Local: Sala B8 (Edifício Benedito Coutinho) 

18h às 

19h 

Coquetel 

Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho 

18h 
Lançamento de Livros 

Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho 

19h às 

22h 

Mesa de abertura – “A mídia e o processo político brasileiro”, com Franklin 

Martins e Tereza Cruvinel. 

Mediação: Elen Geraldes (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

 

Dia 10/11 | quinta-feira 

 

8h30 às 

10h30 

Painel 1 – Internet: sua economia e suas políticas 

Marcos Dantas (UFRJ), César Bolaño (UFS) e Eduardo Villanueva (Peru). 

Mediação: Janara Sousa (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

9h às 

11h30 

GT 7 – Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da 

Comunicação e da Cultura 

10h30 às 

10h45 

Coffee Break 

Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho 

10h45 às 

12h45 

Painel 2 – Ciência, tecnologia e inovação  

Abrahan Sicsu (UFPE) e Sarita Albagli (IBICT). 

Mediação: Elen Geraldes (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

12h45 às 

14h30 

Almoço 

Local: livre 

14h30 às 
GT 1 – Políticas de Comunicação 

Local: Sala A1 
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17h30 GT 2 – Comunicação pública, popular ou alternativa 

Local: Salas B7 e B8 

GT 3 – Indústrias Midiáticas 

Local: Sala A2 

GT 4 – Políticas culturais e economia política da cultura 

Local: Sala A3 

GT 5 – Teorias e Temas emergentes 

Local: Sala A4 

GT 6 – Ética, Política e Epistemologia da Informação 

Local: Sala A5 

GT 7 – Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da 

Comunicação e da Cultura 

17h30 às 

18h 

Coffee Break 

Local: Hall do Auditório Benedito Coutinho 

18h 
Assembleia Geral da ULEPICC-Brasil 

Local: Sala A7 (mesma sala da coordenação geral do evento) 

19h às 22h 

Painel 3 – Políticas Públicas Audiovisuais  

Sérgio Ribeiro (UnB); Flávia Rocha (UnB); Lizely Borges (UnB); Luísa 

Montenegro (UnB) e Natália Teles (UnB). 

Mediação: Dácia Ibiapina 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

 

Dia 11/11 | sexta-feira 

 

8h30 às 

10h30 

Painel 4 – Comunicação, Cultura e Desenvolvimento 

Ruy Sardinha Lopes (USP) e Antônio Rubim (UFBA).  

Mediação: Anita Simis (UNESP) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

10h30 às 

10h45 

CoffeeBreak 

Local: Hall do Auditório Benedito Coutinho 

10h45 às 

12h45 

Painel 5 – Setores do capital e financiamentos de campanha 

Bruno Lima Rocha (UNISINOS), Marco Schneider (IBICT/UFRJ) e Arthur 

Bezerra (IBICT). 

Mediação: Rodrigo Braz (UnB)  

Local: Auditório Benedito Coutinho 

12h45 às 

14h30 

Almoço 

Local: livre 

14h30 às 

17h30 

GT 1 – Políticas de Comunicação 

Local: Sala A1 

GT 2 – Comunicação pública, popular ou alternativa 
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Local: Salas B7 e B8 

GT 3 – Indústrias Midiáticas 

Local: Sala A2 

GT 4 – Políticas culturais e economia política da cultura 

Local: Sala A3 

GT 5 – Teorias e Temas emergentes 

Local: Sala A4 

GT 6 – Ética, Política e Epistemologia da Informação 

Local: Sala A5 

GT 8 – Temas emergentes da Economia Política da Informação, da 

Comunicação e da Cultura e Lei de acesso a informação 

Local: Sala A6 

17h30 às 

18h 

Coffee Break 

Hall do Auditório Benedito Coutinho 

18h 

Mesa de Encerramento: Mídia ativismo e Mídia livrismo 

Mídia Ninja; Bia Barbosa (Intervozes); Pedro Rafael (FNDC); Antonio 

Escrivão Filho (Direito Achado na Rua), Murilo Ramos (UnB). 

Mediação: Vanessa Negrini (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

Meia 

noite 

Confraternização  de Encerramento – Festa Pequila com Je Treme mon 

Amour (DJS Tide e Zalma)  

Local: SCS Quadra 5 Bloco C loja 108|110 .  

Valor da entrada: 20 reais (até 00h30, com apresentação do crachá do 

evento) 
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O trabalho intelectual e as políticas públicas de cultura no Plano da 

Economia Criativa do Ministério da Cultura no Brasil.1 

Denise Maria Oliveira do Nascimento2 

 

Resumo 

O artigo tem como objetivo discutir o trabalho intelectual inserido na lógica do capital nas políticas 
públicas de economia criativa no Brasil, materializadas pelo Plano de Economia Criativa do Ministério da 

Cultura. Utilizou-se análise documental e pesquisa bibliográfica. Diante das análises, conclui-se que 
embora a iniciativa de fomento às políticas públicas da economia criativa seja de grande relevância para o 
país, o trabalho intelectual é enquadrado na lógica da cadeia produtiva do capital por meio da adequação 
dos trabalhadores criativos aos enquadramentos do sistema S.   

 

Palavras-chave: Trabalho intelectual, Economia Criativa, Políticas Públicas. 

 

Abstract 

The article aims to discuss the intellectual work inserted in the logic of capital in the public policies of 
creative economy in Brazil, materialized by the Plan of Creative Economy of the Ministry of Culture. 

Documentary analysis and bibliographic research were used. In the face of the analysis, it´s concluded 
that although the initiative to promote the public policies of the creative economy is of great relevance to 
the country, intellectual work is framed within the logic of the productive chain of capi tal through the 
adaptation of creative workers to the frameworks of the system S. 
.  

Keywords: Intellectual Work, Creative Economics, Public Policies. 

 

 

 

__________________________ 

1. Trabalho apresentado no GT 4 - Políticas culturais e economia política da cultura, sessão 1, no dia 

10/11/2016 - VI Encontro Nacional da União Latina da Economia Política da Informação, da 
Comunicação e da Cultura (ULEPICC) – Capítulo Brasil. 
2. Mestranda no programa de Comunicação da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Especialista pela 
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-SP). Docente no curso de Comunicação Social da 
Universidade Tiradentes (UNIT-SE). denisemonascimento@gmail.com 
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No ano de 2011, foi lançado o Plano da Secretaria da Economia Criativa (2011-

2014), sob a gestão da então Ministra da Cultura Ana de Hollanda. Embora o Brasil 

fosse reconhecidamente um país de “ampla diversidade cultural e potencial criativo” 

não figurava lugar de destaque entre os rankings internacionais como produtor e 

exportador de bens criativos afirmava a gestora em sua carta de abertura do documento 

(MinC, 2011). Dentre as questões levantadas no documento (MinC, 2011. p.5), há a 

criação de uma Secretaria da Economia Criativa como uma proposta de transformar o 

“esforço desesperado de cultura” em um direito fundamental ao desenvolvimento 

ampliando a atuação das suas políticas públicas nos governos e na sociedade. 

 Observam-se os debates e institucionalização de órgãos de gestão na área de 

Economia Criativa são inspirados em tendências internacionais, tendo em vista a busca 

das alternativas para o desenvolvimento associado a dinâmicas produtivas evoluídas das 

novas estruturas capitalistas, Figueiredo (2015), aponta que embora a Austrália tenha 

elaborado um projeto Creative Nation, em 1994, foi o Reino Unido em 1997 que 

instaurou e propagou o conceito de indústria criativa. Por meio do Departament for 

Culture, Media and Sport (DCMS) identificou os seus setores mais competitivos, como 

aqueles que teriam a origem com a valorização do talento individual, criatividade e 

habilidade humana, o que seria capaz de gerar emprego e renda provenientes da 

propriedade intelectual. 

   Bolaño, Lopes e Santos (2016) relatam que a criação do órgão foi inspirado no 

modelo britânico do New Labour instituído na gestão de Tony Blair. Embora 2011 

possa ser considerado o ano no qual a estrutura da economia criativa se consolidou no 

país, com a criação da Secretaria da Economia Criativa e o plano de políticas diretrizes 

e ações de 2011 a 2014, pela então Ministra da Cultura Ana de Hollanda, os autores 

apontam que os esforços relativos à implementação das políticas públicas no Brasil 

foram iniciados nas gestões de Gilberto Gil e Juca Ferreira.  

Com o intuito de destacar a cadeia produtiva da economia criativa, o Ministério 

da Cultura (MinC, 2011, p.23) definiu que os setores criativos estão embasados sob a 

construção de um ciclo de criação, produção, difusão/distribuição e consumo/fruição. 
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Evidencia-se a subdivisão de categorias do escopo dos setores criativos (MinC, 2011, 

p.30), nos quais são apontadas as categorias culturas de: Patrimônio, contemplados nos 

setores de a) patrimônio material, b) patrimônio imaterial, c) arquivos, d) museus; 

Expressões Culturais, setores de e) artesanato, f) culturas populares, g) culturas 

indígenas, h) culturas afro-brasileiras, i) artes visuais, j) arte digital; Artes de 

Espetáculos nos setores de k) dança, l) música, m) circo, n) teatro; Audiovisual/ do 

Livro, da Leitura e da Literatura, setores o) cinema e vídeo, p) publicações impressas; 

por fim, Criações Culturais e Funcionais, divididas nos setores q) moda; r) design; s) 

arquitetura. 

Embora tal sistematização seja necessária no âmbito organizacional, é de 

fundamental importância problematizar a questão da economia criativa no Brasil com 

uma abordagem menos funcionalista, sob a ótica crítica da Economia Política da 

Comunicação (EPC). No mesmo documento do ministério (MinC, 2011) é possível 

observar que há diversidade de abordagens que colaboram para as reflexões do tema, 

tais como a visão de Martin Barbeiro a respeito do desenvolvimento endógeno de 

crescimento econômico; e as novas estruturas do capitalismo que para Bolaño (2011, p. 

85) em nível global apontam “para uma crescente culturalização da economia, com 

avanços no trabalho intelectual, mudanças concomitantes nos padrões de consumo, 

esterilização geral da produção e do mundo”. Neste ponto, é importante observar a 

preocupação de que a cultura não seja tratada de forma mercantilizada, mas 

essencialmente focada no seus valores simbólicos e potenciais de desenvolvimento 

social e humano, o autor prossegue a sua reflexão abordando: 

O fundamental é a ampliação das capacidades humanas, o reforço das 
identidades e da identidade nacional, dos saberes locais que podem fornecer 
alternativas concretas, para os projetos de desenvolvimento, a expansão das 
condições de autonomia cultura, tanto no nível da cultura material quanto da 
produção simbólica, da criatividade política e institucional como daquela 
responsável pela produção de grandes obras do espírito, da arte, da literatura, 
da filosofia. (Bolaño, 2011, p. 86) 

 Faz-se necessário resgatar algumas reflexões como a concepção de valorização 

do trabalho intelectual e dos bens simbólicos da cultura, e derivações que se aplicam à 

realidade social europeia e talvez não sejam aplicáveis à realidade brasileira, Bolaño 

(2013) pontua a relevância de um resgate histórico e social da colonização e dominação 

cultural proveniente, basicamente da dominação capital. O mesmo autor relembra que 
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os estudos a respeito do desenvolvimento e cultura foram destacados por Celso Furtado, 

do qual transpõe os aspectos da formação cultural brasileira. Bolaño (2013, p. 128): 

A formação cultural do nosso povo é marcada por uma assimetria 
fundamental, tendo em vista que o elemento português não apenas partira de 
uma importante superioridade técnica, mas sobre tudo durante todos o 
período colonial, foi o único que “continuou a alimentar-se das fontes 

culturais europeias”. Enquanto isso, “os aborígenes e os africanos haviam 
sido isolados de suas matrizes culturais respectivas e, ao serem 
posteriormente privados das próprias línguas perdiam o sendo de identidade 
cultural” (FURTADO, 1984, p.20) 

Pode-se afirmar que é praticamente impossível mensurar os impactos da perda 

das identidades culturais perdidas nos processos de colonização e posteriormente as 

perdas e anulação das capacidades intelectual abafadas pelas culturas impostas. A 

construção da hegemonia norte americana reflete o seu poder econômico, financeiro, 

nos transportes, no desenvolvimento tecnológico e por consequência na cultura, para 

Bolaño (2015) tal dominação acontece em nível mundial e de  

predomínio inusitado no campo da cultura, material e espiritual, seja na 
constituição da Indústria da Cultura em todos os seus ramos, inclusive os da 
comunicação, seja no campo científico e tecnológico, ligados, como se sabe, 
à superioridade do seu complexo industrial-acadêmico, seja o comando que a 
academia americana exerce também nas Ciências Sociais, especialmente a 
Economia e as novas ciências da Informação e da Comunicação, fruto estas 
já do século XX.  (Bolaño, 2015, p.43) 

O caráter cultura é indissociável dos estudos da comunicação e do avanço da 

sociedade de consumo, as percepções individual e coletiva enraizadas na vivência da 

natureza, do trabalho material e intelectual, além das relações institucionais todos 

condicionados à racionalidade do capital. Sobre o trabalho intelectual Bolaño (2015, p. 

49) reflete a respeito da apropriação do capital “a ciência moderna é hegemônica, não 

resta dúvida, no interior do campo científico, mas subordina-se aos interesses maiores 

da acumulação capitalista e aos poderes do Estado”.  

As transformações sociais provenientes das mudanças ocorridas nos processos 

de mercantilização da sociedade,  quando contextualizadas no plano da racionalidade, 

podem representar, na perspectiva de Celso Furtado, a ‘ruptura no plano da 

racionalidade’ que é discutido por Bolaño (2015), referindo-se  

a um fenômeno social total, em que economia, política e cultura formam um 
conjunto, no interior do qual, por certo a acumulação de riqueza e de poder é 

determinante, mas que não se estabiliza sequer enquanto sistema de 
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dominação econômica ou política sem a consolidação de uma cultura 
(material e espiritual) adequada. (Bolaño, 2015, p. 29). 

As rupturas são representadas por períodos e transformações de grande 

relevância diante da lógica do capital, por exemplo, as passagens do meio de produção 

do artesanato para manufatura e na sequência para a grande indústria, no contexto da 

ciência a ruptura também afeta o trabalho intelectual no campo científico que passa a 

atender as determinações do sistema de poder, tendo o campo da comunicação 

relevância no sentido da responsabilidade social, não apenas na formação do 

profissional, mas na propagação (produção, distribuição e consumo) de informação, 

cultura e ideologia.  

O papel do cientista da comunicação, no âmbito da análise das relações sociais 

capitalistas, pode ser vinculado à Economia Política da Comunicação (EPC), que de 

acordo com Herscovici, Bolaño e Mastrini (encipecom), tem início a partir década de 50 

e está baseada no pensamento marxista. “O papel dos meios no processo de acumulação 

de capital, o problema das classes sociais, os meios de legitimação e estratificação 

social, a relação entre produção material e produção intelectual constituem a base 

analítica da Economia Política da Comunicação” (p.1-2). 

No papel de expansão das tecnologias da informação e comunicação reafirmam 

o aspecto da dominância cultural em todas as áreas mencionadas anteriormente, o que 

Bolaño (2015, p.44) trata como “um novo sistema global de cultura” que dispõe de 

ponto chave “construção simultânea de renovados mecanismos de controle (via 

comunicação) do trabalho e de controle (técnico) dos processos produtivos 

automatizados, cuja solução passa pelas tecnologias da informação e da comunicação e 

o paradigma digital”. A reflexão remete à relação da permanente de massificação 

ideológica exercida pelas nações economicamente mais desenvolvidas, considerando os 

processos de acumulação de capital, dependência cultural e tecnológica brasileiro e 

latino-americano.  

O caráter imitativo do nosso desenvolvimento, a incorporação do progresso 
técnico via consumo das elites, sem modificar os processos produtivos 
internos visando satisfazer às necessidades das grandes massas da população 
nacional, marcarão o desenvolvimento latino-americano e brasileiro. (Bolaño, 
2013, p.130) 
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   É nítido que os padrões impostos pela dominação de capital se propaga pela 

cultura e é enraizada em diversas camadas sociais, refletidas nas rotinas e nos hábitos de 

consumo de música, cinema, teatro, na linguagem, nas relações sociais, familiares e nas 

tratativas organizacionais. Dentro deste contexto é que trata a reflexão de Bolaño (2013) 

a respeito da definição de dependência cultural de Furtado. O próprio Furtado (2013, p. 

141) reforça a reflexão “O processo de acumulação foi oposto a serviço da 

modernização desabrida do estilo de vida dos estamentos sociais de rendas médias, 

desatendendo se a satisfação das necessidades mais elementares das massas da 

população”. Nota-se nesta reflexão que as camadas sociais repetem os comportamentos 

culturais, as parcelas menos favorecidas almejam a ascender às esferas mais elevadas, o 

caráter imitativo reforça a cultura da sociedade estratificada e a dominação e hegemonia 

cultural dos países mais desenvolvidos. 

É possível questionar se tais processos continuam generalizados, ou se os países 

em desenvolvimento perderam completamente a autonomia e a capacidade de refletir a 

respeito da própria cultura e/ou se ignora por completo o potencial de produtividade à 

parte das grandes cadeias produtivas. Como pontuado no início do texto, o Brasil é um 

país reconhecidamente amplo em temos territoriais e de diversidades culturais, 

generalizar, seria ignorar a capacidade criativa de um povo e o capital simbólico 

intelectual, no entanto, não cabe aqui retratar uma visão maquiada de um povo 

idealizado que possa formular visão crítica diante de tantos recursos massificantes que 

permeiam a opinião pública. Furtado (2013) resgata a questão da percepção do homem 

que pode auxiliar na compreensão do contexto político social e a busca de alternativas: 

É próprio das situações de crise que se aumente o poder de percepção do 
homem com respeito às contradições do mundo que ele mesmo cria. Essa 
hipertrofia da percepção dos impasses a que a história pode conduzir uma 
sociedade não é estranha às explosões de criatividade artística que marcam a 
vida de certos povos, mas está longe de ser condição suficiente para imprimir 
sinergia às forças sociais e canalizá-las num sentido construtivo. (Furtado 
2013, p.142) 

   A condição a que Furtado se refere no texto deve ser suprida pelo 

direcionamento das políticas públicas que atendam a tais necessidades de 

desenvolvimento e “explosões de criatividade artística” canalizadas para a evolução 

social e de melhores condições de vida. Quando se refere à crise o autor não trata 

apenas das situações de reconfiguração do capitalismo em proporções mundiais, mas 
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também trata das adequações nas proporções locais e dos impactos que exerce na rotina 

da população.  

Em grande medida ela é a manifestação antecipada de um impasse que se 
apresentaria necessariamente de um impasse que se apresentaria 
necessariamente em nossa sociedade, que pretende reproduzir a cultura 
material do capitalismo mais avançado privando a grande maioria da 

população de bens e serviços essenciais. Como não é possível evitar que se 
difundam, de uma ou outra forma, certos padrões de comportamento 
adotados pelas minorias de altas rendas, surgiu no país uma contrafração de 
sociedade de massas em que convivem formas sofisticadas de consumo 
supérfluo com carências essenciais no mesmo estrato social se não na mesma 
família. (Furtado, 2013, p.143) 

 O reforço do papel do Estado em relação às políticas públicas em diversas 

esferas é latente para que se possa conduzir as adaptações e necessárias à ordenação e 

bem-estar social, aqui o mérito da questão não perpassa pela figura controladora do 

Estado e muito menos pelo cidadão visto como consumidor e contribuinte, a alocação se 

refere ao quesito sustentabilidade e equilíbrio. Bolaño, Lopes e Santos (2016) versam a 

respeito da aplicação para a cultura: 

Cabe à política cultural, no seu sentido mais amplo, superar o viés 
funcionalista da cultura e o estrito comprometimento com as dimensões do 
financiamento e gestão, pondo em circulação e debate os diversos campos 
simbólicos que compõe a atividade cultural, dentre eles, sem dúvida, mas não 

somente, aquele que articula a produção simbólica aos processos de 
acumulação capitalista, é que afirmamos a necessidade de atentarmos para 
tais deslizamentos semânticos, respondo a cultura, o capital e a democracia 
num campo de tensões recíprocas. (Bolaño, Lopes e Santos, 2016, p.10) 

   O campo das tensões, abordado pelos autores, são circundados pelo modo da 

lógica dos fins, cultura, e a lógica dos meios, acumulação (Furtado). Nas relações 

produtivas dos bens culturais já instituída pelo capital Bolaño (2013, p. 132) utiliza-se 

dos questionamentos de Garnham para destacar a problemática da possibilidade de 

reunir sobre o mesmo prisma ideológico “os grandes produtores industriais, produtores 

informáticos e mediáticos e os pequenos produtores independentes. Assim entre outras 

consequências, a expansão do conceito de industrias culturais para o de indústrias 

criativas”. A operacionalização das políticas públicas culturais devem ser balizadas para 

que o Estado não se transforme em uma instituição a serviço da geração de capital , ou 

em um órgão opressor para os pequenos produtores na busca de adequá-los a um 

formato de cadeia produtiva de cultura. Em uma visão crítica a respeito das iniciativas 
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públicas comumente direcionadas ao fomento de consumo na cadeia produtiva de 

cultura, Furtado aponta: 

É certo que um maior acesso a bens culturais melhora a qualidade da vida dos 
membros de uma coletividade. Mas, se fomentado indiscriminadamente, 
pode frustrar formas de criatividade e descaracterizar a cultura de um povo. 
Daí que uma política cultural que se limita a fomentar o consumo de bens 

culturais tende a ser inibitória das atividades criativas e impor barreiras à 
inovação. Em uma época de intensa comercialização de todas as dimensões 
da vida social o objetivo central de uma política cultural deveria ser a 
liberação das forças criativas da sociedade. Não se trata de monitorar a 
atividade criativa e sim abrir espaço para que ela floresça.  (Furtado 2013, 
p.146) 

   Ao observar que a atividade criativa floresce do homem, pode-se interpretar 

que confere alguma autonomia e caráter de exclusividade ao trabalhador cultura, pelo 

fato de que a criatividade não pode ser substituída por qualquer tipo de maquinário, 

além da expressão do indivíduo. Talvez nesta perspectiva esteja o desafio de abrir 

espaço para o fomento da produção e fruição livres de uma lógica capitalista, o poder 

que a atividade pode conferir ao indivíduo. O setor gera números significativos para a 

economia, de Bolaño; Lopes e Santos (2016, p.12) apontam estudos do Banco Mundial 

que “a Cultura tenha respondido por 7% do PIB mundial”, tal aspecto reforça as 

análises de Bolaño (2013) do texto de Furtado: 

O exercício da criatividade, portanto, envolve poder. Assim, a vantagem do 

capitalismo, desde a sua origem, é que, nesse sistema, o excedente passa a ser 
utilizado para acumulação (e não apenas para a guerra ou o consumo 
deletério). Podemos dizer que, já então, a cultura (lógica dos fins) se 
subordina à economia (lógica dos meios), criando aquele automatismo 
irresistível da destruição criadora. Em todo caso, o que cabe ressaltar é que, 
para Furtado, a luta de classes é determinante da dinâmica global do sistema, 

assentada em dois impulsos contraditórios: o da acumulação e o da melhoria 
das condições de vida da população. (Bolaño 2013, p.134) 

As contradições se traduzem em conflitos de interesse, e reflete diretamente no 

modo de operação do trabalhador, dentro de uma perspectiva crítica, Bolaño, Lopes e 

Santos (2016, p.13)  resgatam a reflexão de Bolaño (2000) a respeito da subsunção do 

trabalho “contradição capital-trabalho-base do processo de dominação que permite a 

referida inversão – envolve uma contradição economia-cultura que se resolve sempre, 

dialeticamente, pela subsunção do trabalho cultural, o qual exerce, assim sua, função de 

mediação a serviço do capital”.  
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Na prática das políticas públicas, observa-se alguns condicionamentos do 

trabalho criativo, como por exemplo, ser necessário estar vinculado à abertura de uma 

empresa ou ao registro como Micro Empreendedor Individual (MEI) para ter acesso à 

participação nos editais de fomento à economia criativa.  Sem que haja qualquer 

tentativa de reduzir a importância da orientação fornecida pelo Serviço Brasileiro de 

Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE), nestes casos os pequenos produtores 

independentes ficam condicionados à uma lógica empresarial ou engajamento na cadeia 

produtiva, sendo descaracterizados da sua função criativa prioritária. O pensamento é 

fundamentado no texto de Bolaño, Lopes e Santos. 

Reducionismo (a subordinação do comportamento humano a termos 

econômicos) que, como notou Foucault abriria espaço para o surgimento de 
uma nova ética social: a forma-empresa como meio adequado de se organizar 
a própria vida. Recurso ideológico que, além de naturalizar aquilo que 
melhor se conforma como uma relação social complexa e contraditória, 
indica formas nada emancipatórias de subordinação do trabalhador artista ou 
trabalhador criativo. O fato é que se ensaiam cada vez mais, no setor, novas 

formas de gestão baseadas naquilo que Pierre-Michael Menger (2002) vem 
chamando de “hiperflexibilidade da mão-de-obra”: transitoriedades, retração 
de diretos trabalhistas, enaltecimento das diferenças de remuneração, 
apologia da concorrência interindividual, auto-emprego, visto agora como um 
sinal invertido, como legítimas formas de valorizar e remunerar os talentos 
individuais e a criatividade do trabalhador precarizado. Bolaño, Lopes e 
Santos (2016, p. 15-16)     

   Tais perspectivas não estão ressaltadas no Plano da Secretaria da Economia 

Criativa, é necessário abrir no campo das pesquisas a validação das sugestões propostas 

pelo MinC do período de 2011 a 2014, visto que foi estabelecido o intervalo pela 

própria instituição com o intuito de “construir uma nova alternativa de 

desenvolvimento, fundamentada na diversidade cultural, na inclusão social, na inovação 

e na sustentabilidade. Para tanto, eleger a economia criativa como eixo de 

desenvolvimento do Estado brasileiro.” MinC (2011, p. 45) no discurso também 

estavam previstas as colaborações e interação entre outras pastas ministeriais para 

desenvolvimento das ações, tais como educação, inclusão social e tecnologia.  

No mesmo documento é possível observar alguns aspectos relevantes que 

colocam a situação do trabalhador sob a chancela da lógica funcionalista, dentre as 

quais se encontram o que o MINC (2011, p.36) denomina como “desafios da economia 

criativa brasileira”, elencando como 2º desafio da “Articulação e estímulo ao fomento 

de empreendimentos criativos” que consiste da forma de financiamento por entidades 
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públicas e privadas e as tratativas entre os membros do setor que o órgão trata como um 

enquadramento dificultoso na operacionalização. 

As carteiras de empréstimos, concedidos pelas agências de desenvolvimento 
e fomento e pelos bancos públicos e privados do país, se constituem 
basicamente por tomadores de crédito atuantes em setores tradicionais. A 
dificuldade que os empreendimentos criativos têm quando o assunto é a 

oferta de garantias para a obtenção de crédito é clara. Como aportar garantia 
a um empréstimo por meio de ativos intangíveis? Some-se a isso o 
despreparo dos bancos em se relacionar com formatos de negócios bastante 
diferentes do que se está acostumado a lidar. As dificuldades vão desde a 
incompreensão dos tempos e dinâmicas de funcionamento destes 
empreendimentos, para a definição de prazos de carência adequados, até 

incompreensão de códigos sociais e culturais dos agentes econômicos 
atuantes nestes setores. Esta incompreensão também se dá do ponto de vista 
dos empreendedores e profissionais criativos não afeitos ou despreparados 
para a gestão dos seus próprios empreendimentos. (MINC, 2011, p.36)  

O Ministério da Cultura (MINC, 2011) busca solucionar as situações da gestão 

dos recursos e dos indivíduos do setor criativo traçando metas objetivas como sendo 

função da então fundada Secretaria da Economia Criativa, com uma abordagem de 

capacitação e assistência ao trabalhador cultura, ao longo do documento versa a respeito 

da promoção da educação para criação e gestão de empreendimentos criativos, 

promoção e articulação de micro e pequenos empreendimentos criativos e o momento 

de microcrédito para que o trabalhador cultural seja encaixando em uma classe 

orientada pela lógica do mercado. Destaca ainda o papel metodológico educacional a ser 

exercido pelo Sistema S3 com o objetivo de “fomentar a capacitação de profissionais e 

gestores de empreendimentos criativos” MINC (2011, p.50), ressalta ainda o SEBRAE 

como um membro as ações conjuntas para interface entre aos agentes culturais e entes 

de concessão financeira como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES. 

Idem (2011, p.58). 

As críticas têm sido direcionadas, não apenas às questões da execução das ações, 

as especialmente às ideologias nas relações de trabalho estabelecidas pela economia  

_________________________ 

3. Sistema S “Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o 
treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de terem 
seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares”. É 
composto por Senai, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP. Disponível 

em http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s acesso em 04/12/16, 20h30. 

 

http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s
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criativa, Bolaño, Lopes e Santos (2016), avaliam como sendo o aspecto mais relevante 

do debate:  

O desenvolvimento capitalista, ao longo do século XX, transformou de modo 
radical a estrutura da própria classe operária, primeiro ampliando a camada 
de trabalhadores produtivos não ligados diretamente ao chão de fábrica e, em 
seguida, a partir da reestruturação produtiva iniciada nos anos 70 do século 

passado, promovendo um extenso processo de robotização, por um lado, e de 
proletarização, por outro, daqueles setores de trabalho intelectual ligados à 
produção industrial. Esse processo de subsunção do trabalho intelectual 
(BOLAÑO, 1995; 2002) – que se vê acompanhado de uma intelectualização 
geral de todos os processos de trabalho convencionais e inclusive do 
consumo – atinge os estratos mais elevados da produção intelectual, até o 

ponto da ciência pura torna-se marketoriented. (Bolaño, Lopes e Santos 
2016, p. 16). 

As contradições encontradas entre a lógica dos fins (cultura) e a lógica dos 

meios (economia) se traduzem em conflitos de interesse que refletem diretamente no 

modo de operação do trabalhador intelectual.  

A dificuldade de operacionalização das políticas públicas culturais que balizadas 

pelo Estado tendem a se estruturar na racionalidade da geração de capital, sendo um 

órgão opressor para os pequenos produtores na busca de adequá-los a um formato de 

cadeia produtiva de cultura. No entanto, o trabalho intelectual permite ao indivíduo a 

formação do senso crítico e a abertura para os diálogos sociais ao invés do aceite 

passivo as lógicas do capital e do mercado. Diante de um cenário de incertezas 

econômicas e políticas é fundamental o papel questionador, aqui fundamentado pelas 

principais referências da EPC. 
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Como me sinto quando sofro preconceito: análise de vídeo comunitário 

e as nuances da violência simbólica1 

 

Eveline Drescher2 

Victória Lieberknecht3 
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Resumo 

O artigo analisa o vídeo “Fred Veste: a máscara do preconceito”, que retrata a desigualdade e o 

preconceito social em relação aos bairros de periferia na cidade de Frederico Westphalen/RS, resultado de 

oficinas do projeto Vídeo Entre-Linhas, do curso de Jornalismo da UFSM, foi produzido por jovens de 11 

a 17 anos. Objetivo é mapear o sentido da violência simbólica com uma reflexão especialmente a partir de 

Bourdieu (1989). Concluímos que o acesso à produção audiovisual é uma forma de lutar contra o 

preconceito e pela cidadania, desfazendo o véu que encobre a violência simbólica  

Palavras-chave: Preconceito social; violência simbólica; documentário; Projeto Vídeo 

Entre-Linhas. 

Abstract 

The article analyzes the video "Fred Veste: the mask of preconception", which portrays 

social inequality and preconception in relation to the suburban neighborhoods of the 

city of Frederico Westphalen/RS, as a result of workshops of the Video Entre-Linhas 

Journalism course of UFSM, and produced by young people aged 11 to 17 years. 

Objective is to map the meaning of symbolic violence with a reflection especially from 

Bourdieu (1989). We conclude that access to audiovisual production is a way of 

fighting against preconception and for citizenship, undoing the veil that covers up 

symbolic violence. 

 

Keywords: Social preconception; Symbolic violence; documentary; Vídeo Entre-linhas 

Project. 
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INTRODUÇÃO 

O preconceito pode ser definido como um pré julgamento sobre algo ou alguém, 

feito sem bases sólidas; constituído geralmente por percepções errôneas através de uma 

visão distanciada de determinada realidade.  Esse é um tema factual e um dos maiores 

males sociais que assolam nossa realidade, estando em constante discussão. 

Cotidianamente nós somos inundados por e reflexões acerca da temática e suas 

diferentes formas de disseminação: preconceito racial, religioso, de gênero; entre tantos 

outros com os quais convivemos. 

Dotado de sua própria função social, o documentário surge como aliado para 

essas discussões, ao passo que é capaz de ultrapassar o analfabetismo e apresentar 

diversas visões sobre o mesmo fato. Através dele, há a representação de diversos 

sujeitos, histórias e versões, com as quais o espectador se identifica, sendo desafiado a 

refletir criticamente sobre os mais variados assuntos.  

Tendo conhecimento da importância social que o documentário exerce, o projeto 

“Vídeo Entre-linhas: formação de jovens realizadores em Frederico Westphalen e 

região” tem como base ensinar os jovens o conhecimento de técnicas e equipamentos 

audiovisuais a fim de que se tornem produtores também produtores de conteúdo. 

Incentivando-nos a mostrarem sua visão sobre a realidade em que estão inseridos. 

O documentário objeto deste trabalho, foi produzido durante uma das oficinas 

do projeto por jovens residentes em bairros carentes de Frederico Westphalen que tem 

cerca de 30 mil habitantes. Nele é levantada a discussão sobre o preconceito resultante 

da diferenciação entre centro e periferia, e a visão que os próprios frederiquenses tem 

sobre a temática. O artigo tem como objetivo geral analisar como os jovens produtores 

do documentário “Fred Veste: a máscara do preconceito” externam visões e sentimentos 

em relação ao preconceito social, identificando como esta produção e temática se 

encaixam na lógica de violência simbólica do sociólogo Pierre Bourdieu (1989). 

 

1. PROJETO VÍDEO ENTRE-LINHAS 
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A reflexão acerca da violência simbólica foi provocada por diversos fatores 

relacionados ao contato dos alunos bolsistas do Projeto Vídeo Entre-Linhas e estudantes 

participantes de suas oficinas, com idades entre 11 e 17 anos, moradores de localidades 

interioranas ou periféricas da microrregião de Frederico Westphalen. O projeto está na 

quarta edição e tem como principal objetivo inserir os jovens das periferias no contexto 

da educomunicação, os capacitando a produzir conteúdo audiovisual próprio. Também 

está entre os propósitos situar os jovens no consumo de vídeos nas mais diversas mídias. 

O projeto é realizado por alunos do curso de Jornalismo do Departamento de Ciências 

da Comunicação da UFSM de Frederico Westphalen e financiado pelo Programa de 

Extensão Universitária (PROEXT 2016). O trabalho é realizado em quatro comunidades 

por semestre, em oficinas ministradas pelos bolsistas de extensão. 

 As oficinas são compostas por seis aulas de cinco horas cada, totalizando trinta 

horas de curso. Durante os encontros os estudantes participam de quatro aulas teórico-

práticas e duas inteiramente práticas. As primeiras quatro abarcam uma 

contextualização histórica do cinema, passando por planos fotográficos, movimentos de 

câmera, gêneros audiovisuais, noções de legislação e direitos autorais, trilhas sonoras, 

curso básico com equipamento de captação de imagens, continuidade e diversos 

exercícios relacionados a esse conteúdo. As últimas duas aulas são dedicadas apenas 

para a captação e finalização de imagens. No final é marcado na escola uma mostra dos 

vídeos produzidos onde a comunidade participa e porventura debate os temas e 

trabalhos expostos. 

 O vídeo “Fred Veste: a máscara do preconceito” foi desenvolvido por alunos da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Falcon, auxiliados por três monitores 

do projeto. Os trabalhos foram realizados entre junho e julho de 2016, no contra turno 

das aulas regulares. Os alunos são moradores dos bairros periféricos São José, Pedreira 

e Núcleos e participantes do Projeto Arte, Educação e Cidadania, desenvolvido na 

escola pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 A cidade de Frederico Westphalen se localiza no Noroeste do Rio Grande do 

Sul, sendo o centro comercial e maior município da microrregião do Médio Alto 

Uruguai. Segundo o Instituto Nacional Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010), a cidade possui 28,8 mil habitantes, com estimativa de 30, 6 mil para 2016. O 

bairro São José fica a dois quilômetros do centro e tem 379 habitantes, tendo em média 
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3,6 moradores por casa. A razão de dependência dos jovens é de 56.4%. Para fins de 

comparação, a razão de dependência dos jovens no bairro Centro é de 18,4% (IBGE, 

2010). A comunidade da Pedreira, apesar de não estar oficialmente nos mapas e ser 

reconhecida pelos veículos de comunicação e população locais, pertence 

territorialmente ao bairro São José. Já os Núcleos são pertencentes às áreas do Distrito 

Industrial da cidade, somando 453 habitantes, com razão de dependência dos jovens de 

34,3%. Em 2015, no total, foram registradas 3308 matrículas escolares, no ensino 

fundamental, sendo que no total vivem na cidade cerca de 4 mil jovens com idade entre 

5 a 14 anos. 

 Um dos principais fatores de inquietação dos monitores do projeto quanto às 

causas da violência simbólica cometida contra aqueles jovens foi, em primeiro lugar, a 

constante presença da palavra “preconceito” e “favelado” nas conversas paralelas dos 

alunos durante as oficinas. Após conversa e debate junto aos monitores, os jovens 

decidiram pesquisar o motivo desse tratamento, denunciando-o e reconstruindo suas 

identidades em forma de vídeo. 

 

2. CIDADANIA E LUTA CONTRA O PRECONCEITO SOCIAL 

O debate sobre as questões de cidadania é bastante atual tanto pelo crescente 

acesso de novos agentes sociais, que traduzem necessidades de grupos específicos para 

o estabelecimento de novos direitos, como a organização política na defesa e luta por 

direitos já conquistados historicamente. Além disso, como destaca Pinsky: “a cidadania, 

como a liberdade, não pode ser outorgada, mas sim conquistada” (2003, p.96). Desta 

forma, podemos entender que os direitos que ela enseja estejam também “em disputa”. 

É bastante difundida a ideia de que a cidadania é considera o “direito a ter 

direitos” (Arendt, 1989). Significa justamente colocar o espaço da luta como essencial 

na conquista dos direitos. Cidadania é definida como condição de “um indivíduo, 

membro de uma comunidade e de um Estado, com os quais ele tem uma relação de 

direitos e deveres.” (FERNANDES, 2002, p.2).  

Também o conceito de cidadania envolve igualdade e liberdade. Vieira (1998) 

explica que o conceito foi inventado na República Antiga. Em Roma, ser cidadão é ser 

membro de pleno direito da cidade, os direitos civis são direitos individuais. Ser cidadão 

é ter acesso à decisão política (eleger e participar). Na Grécia, os cidadãos atenienses 
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participavam de assembleias, com liberdade de palavra e voto nas decisões da cidade 

(polis), mas mulheres, escravos e estrangeiros estavam excluídos. Na era moderna, o 

homem tem direitos como cidadão e como homem. Foi o retorno ao ideal republicano 

da Antiguidade que preparou o caminho para a cidadania moderna pelas revoluções do 

século XVIII. Soares (2009) salienta a capacidade dos atores sociais na articulação de 

demandas e de soluções relacionadas a uma comunidade na qual sintam-se pertencentes, 

seja nação ou outro espaço social.  

 Pacheco (2001) postula que as manifestações e pressões sociais exercidas por 

grupos, associações e até mesmo individualmente comportam os interesses e a luta em 

sua defesa. Esta disputa pode ser anterior à legitimidade jurídica ou externa ao aparelho 

de Estado.” [...] podemos propor a existência de uma cidadania informal exterior às 

formalidades das relações Estado-sociedade, que se manifesta em representações e 

práticas sociais formadoras de uma identidade social.” (PACHECO, 2001, p.23). Em 

função das características da sociedade moderna, podemos afirmar que a cidadania 

passa a ser disputada no campo da comunicação e das mídias. Isso porque as 

representações de atores sociais colocam em jogo a disputa de sentidos e, por 

conseguinte, a disputa de identidades e valores associados aos cidadãos. 

 
O campo midiático é, hoje, simultaneamente veículo de valores 

estruturados em torno de uma visão dominante e consensualmente 

aceite, e um espaço de tensões e fragmentação onde se luta pelas 

transformações de sentidos. Procura-se, assim, saber qual o papel que 

é imputável aos media na construção e representação das 

regularidades sociais tendo-se em conta, simultaneamente, a sua 

dificuldade estrutural em manterem-se dentro dos caminhos estreitos 

de uma representação mais ou menos monolítica do mundo social, 

num momento de pluralismo social intenso, resultante da recente 

revalorização atribuída à emergência das identidades minoritárias. 

(CORREIA, 2004, p.2) 
 

Na Constituição de 1988, a igualdade social foi colocada em evidência no 

Brasil, em seu artigo 5º5. Porém, há desigualdades sociais que persistem e geram o 

preconceito. De acordo com documentos do Ministério do Trabalho, é preciso discutir 

as formas de discriminação de diminuem o acesso dos cidadãos aos seus direitos. Para 

entender melhor o tema, estão definidos alguns termos, tais como preconceito: “uma 

                                                           
5 Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes. (BRASIL, CF 1988) 
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indisposição, um julgamento prévio negativo que se faz de pessoas estigmatizadas por 

estereótipos"; estereótipo: "atributos dirigidos a pessoas e grupos, formando um 

julgamento a priori, um carimbo”, o carimbo não permite que as pessoas circulem 

socialmente e vivam suas identidades e cidadania, sem que “outros” lhe apontem este 

estereótipo, gerando, no mínimo, constrangimentos - e até mesmo violências; e, por fim, 

destacamos o termo discriminação como sendo "conduta (ação ou omissão) que viola 

direitos das pessoas com base em critérios injustificados e injustos, tais como: a raça, o 

sexo, a idade, a opção religiosa e outros". (BRASIL, 2006) 

Entendemos que “a ampliação dos direitos de cidadania depende da ‘capacidade 

política’ dos cidadãos, da qualidade participativa desenvolvida” (PERUZZO, 2000, p. 

655).  A luta contra o preconceito é uma luta pela cidadania, e pode se dar por meio da 

produção de documentários. O documentário é produção audiovisual que retrata a 

realidade: “impulso de registrar o mundo”, onde o próprio documentarista é “cúmplice 

das características enunciadas” (PENAFRIA, 1999, p. 39); “utiliza a imagem como 

fonte de informação e conhecimento” (GODOY, 2001, p.16), portanto tem relevância 

em seu contexto demonstrando os problemas sociais, rompendo as fronteiras do 

analfabetismo.  

 Pensando nos movimentos, na atuação cidadã destes atores sociais, e que sofrem 

o preconceito, a produção cultural é uma forma de atuar contrariamente à opressão, é 

buscar manifestar-se denunciando o preconceito, os estereótipos e a discriminação. 

Neste caso, analisamos a narrativa por meio do gênero documentário em audiovisual. 

 

1.1 A função social do documentário 

Desde seu surgimento, o cinema encantou a todos com sua capacidade de 

mostrar a imagem em movimento como imitação da própria realidade. Foi justamente 

com essa proposta de mostrar a realidade tal qual como ela é que surgiu o documentário, 

que foi se distanciando do cinema como único gênero audiovisual não fictício; tanto que 

“ficou definido que, no documentário, é absolutamente essencial que as imagens do 

filme digam respeito ao que tem existência fora dele. Esta é a principal característica do 

documentário.” (PENAFRIA, 1999, p.39) 

Mas é correto tratar o documentário não como uma amostra do que é real, mas 

sim como uma representação dele. O documentário é constituído de visões de diferentes 
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realidades, que, muitas vezes, o próprio espectador desconheça; Nicols (2005, p.47) diz 

que “ele não é uma reprodução da realidade, é uma representação do mundo em que 

vivemos. Representa uma determinada visão com a qual talvez nunca tenhamos 

deparado antes, mesmo que os aspectos nela representados nos sejam familiares. 

“Os documentários conduzem seus espectadores a novos mundos e experiências 

por meio da apresentação de informação factual sobre pessoas, lugares e acontecimentos 

reais, geralmente retratados por meio do uso de imagens reais e artefatos. (BERNARD, 

2008, p.2) Mas sua importância vai muito além disso, já que eles são capazes de romper 

as barreiras do analfabetismo e levar informações sobre assuntos relevantes para a 

sociedade. 

Para que seus espectadores compreendam o assunto em sua plenitude, o assunto 

a ser abordado deve ser amplamente conhecido pelos próprios produtores. Bernard 

(2008, p.3) afirma que “quanto melhor se entender a história, durante sua evolução, 

mais preparado se estará para contá-la criativamente- e bem.” e a partir da pesquisa, 

entrevista de fontes e elaboração de argumentos; construí-la por meio da junção entre 

imagem e som de modo harmônico e compreensível. 

A partir da montagem e recontagem de uma história por meio das imagens, o 

documentário desponta não apenas como reprodutor da realidade mas também como 

formador de opiniões. Enquanto o cinema impressiona com efeitos visuais e cenas 

coreografadas, o documentário se torna o cinema do real, bem mais simples em suas 

cenas; porém mais desenvolvido em sua argumentação. 

[...] os documentários mostram aspectos ou representações auditivas e 

visuais de uma parte do mundo histórico. Eles significam ou 

representam pontos de vista de indivíduos, grupos ou instituições. 

Também fazem representações, elaboram argumentos ou formulam 

suas próprias estratégias persuasivas, visando convencer-nos a aceitar 

suas opiniões. Quanto desses aspectos variam da representação entra 

em cena varia de filme para filme, mas a ideia de representação é 

fundamental para o documentário. (NICOLS, 2005, p. 30) 
Essa representação é fundamental, faz com que o espectador se identifique 

dentro do próprio documentário. Nesse ponto, podemos dizer que ele perde sua forma 

objetiva e passa a ser visto como subjetivo, no momento em que o espectador se 

identifica com o tema, situações demonstradas ou personagens; assim: “A ideia de falar 

sobre um tópico ou assunto, uma pessoa ou indivíduo, empresta um ar de importância 

cívica a esse trabalho. (NICOLS, 2005, p.41). A partir desse reconhecimento em 
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questão da representação, o documentário começou a ser adotado por grupos de pessoas 

que passaram de simples espectadores para admiradores ou mesmo produtores. O 

documentário, deste modo, pode ser considerado objeto para dar voz a questões 

defendidas até mesmo por organizações, na busca de um espaço de auto-representações 

 (LINS; CONSUELO, 2008). 

Assim o documentário, além de informar, representar e manipular opiniões; é 

capaz de mobilizar. Diferentemente do cinema, que pode ser assistido como 

entretenimento, Bernard afirma que: “Em sua melhor forma e realização, os 

documentários devem ser mais do que um passatempo; devem demandar seu 

engajamento ativo, desafiá-lo a pensar sobre o que sabe, como sabe e sobre o que mais 

pode querer saber.” (2008, p.4).  Essa mobilização é gerada por uma das principais 

características do documentário e que se iguala com a principal necessidade do ser 

humano: se comunicar. O fato de exercer representatividade, ser crítico e romper as 

barreiras do analfabetismo; faz com que o documentário exerça função social, dando 

voz a assuntos de relevância para suas comunidades, o país ou mesmo o mundo. 

 

2. PIERRE BOURDIEU E A VIOLÊNCIA SIMBÓLICA 

Violência simbólica é um conceito criado pelo filósofo, sociólogo e antropólogo 

francês Pierre Bourdieu (1930-2002), considerado um dos maiores intelectuais de sua 

época. A violência simbólica pode ser entendida como uma ideia, disseminada como 

correta por um grande número de pessoas e reafirmada constantemente, levando o 

indivíduo a encará-la como comum. 

Violência simbólica, violência suave, insensível, invisível as suas próprias 

vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da 

comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do 

desconhecimento, do reconhecimento, ou em última instância, do sentimento. 

(BOURDIEU, 1999 apud GOMES, 2008, p. 240) 

Desse modo, Bourdieu afirma que nosso espaço social está permeado dessas 

“ideias”, disseminando violência simbólica. Assim, o estudioso utiliza a lógica do 

estruturalismo construtivista para explicar que em nossa sociedade existem estruturas 

objetivas que independente de nossa vontade e consciência; orientando práticas e 

representações; que por sua vez são tendencialmente generalizadas em relação a 

pensamentos, percepções e estruturas sociais dentro dos campos. 
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A lógica da prática de violência simbólica está presente desde a escola e é base 

na manutenção das classes sociais. O sistema escolar exerce poder simbólico, que pode 

ser considerado um poder de: “[...] construção de realidade que tende a estabelecer uma 

ordem gnoseológica: uma concepção homogênea do tempo, do espaço, da causa, que 

torna possível a concordância entre as inteligências.” (BOURDIEU, 1989, p. 9) 

O sistema escolar aplica suas disciplinas de uma forma a favorecer quem tem 

melhores condições econômicas e culturais de acompanhar seu conteúdo. Por exemplo, 

um aluno que tem pais com melhor nível escolar e mais dinheiro pode visitar museus, 

lugares e exposições, tendo mais condições de reconhecer o conteúdo aprendido em sala 

de aula; já em contramão, a criança com pais pobres e com baixa escolaridade, tende a 

ter maior dificuldade de acompanhar o conteúdo e menos condições de aplicá-lo em seu 

dia à dia. 

Assim, a escola perpetua uma lógica de dominação de classes. Seu sistema 

aparentemente homogêneo, valoriza disciplinas como matemática e língua portuguesa - 

que podem ser acompanhadas por poucos - acima de outras como artes e educação física 

- que podem ser acompanhadas sem a necessidade de poder econômico para tal. 

A cultura dominante contribui para a integração real da classe dominante 

(assegurando uma comunicação imediata entre todos os seus membros e 

distinguindo-os das outras classes); para a integração fictícia da 

sociedade no seu conjunto, portanto, a desmobilização (falsa consciência) 

das classes dominadas, para legitimação da ordem estabelecida por meio 

do estabelecimento das distinções (hierarquias) e para a legitimação 

dessas distinções. (BOURDIEU, 2007, p: 16) 
Para tanto, Bourdieu (1989) também estabelece a violência simbólica como um 

mecanismo de controle social, através do qual tanto dominador quanto dominado atuam 

de forma a não perceber os atos. Por isso, simbólica, pois não é descaradamente 

percebida, como violência corporal ou verbal. Concomitante ao ato de violentar 

simbolicamente, está a ideia de hegemonia, caracterizada por um padrão de conduta, 

comportamento ou forma de ser. A conduta perpassa barreiras e classes sociais, sendo, 

no entanto, oriunda de classes mais altas da sociedade, que detêm o acesso à informação 

e, mais importante, a veiculação destas informações. 

Desse modo, a lógica de dominação e manutenção de classes sociais continua 

em um ciclo infinito, e isso não apenas no campo do saber e da aquisição econômica, 

mas também na formação de nossas opiniões e percepções. Bourdieu (1979, p. 59) 

afirma que nem mesmo o gosto nos pertence, ele é, segundo o autor “o princípio de tudo 
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o que temos (pessoas e coisas), de tudo o que somos para os outros e é através dele que 

classificamos e somos classificados” 

O gosto e as opiniões são cada vez mais reafirmados em nossa sociedade, 

definindo o grupo social em que os indivíduos se inserem. A criação de “status” de 

algumas pessoas perante outras também é uma forma de afirmar seu grau de dominação 

dentro da sociedade, a partir da suposta diferenciação da grande massa populacional. É 

perante essa denominação do ciclo de perpetuação de ideias, que o preconceito social se 

reproduz. A partir da lógica da violência simbólica podemos compreender que há uma 

rejeição do desconhecido devido ao misticismo que ainda permeia alguns assuntos e a 

reafirmação de ideias negativas sobre estes. 

A visão perpetuada de que bairros menos favorecidos são mais violentos, tem 

escolas piores e maior índice de crimes; funciona como uma via negativa de mão dupla. 

Leva os mais favorecidos a se afastarem desses bairros, gerando medo através do 

desconhecimento e generalização de ideias; fazendo com que os membros dessa 

comunidade se conformem com sua situação perante a sociedade, encarando o 

preconceito como algo normal em seu cotidiano. 

A violência simbólica não pode ser completamente detida, pois faz parte do 

sistema estrutural da nossa sociedade, mas pode ser compreendida e controlada. Essa 

compreensão, por sua vez, é alcançada através da discussão de problemas, gerando 

conscientização; onde o documentário se encaixa como uma forma de disseminar 

conhecimento e mostrar a visão do que vivemos. Através do produto audiovisual “Fred 

Veste: A máscara do preconceito”, os jovens participantes das oficinas do Projeto Vídeo 

Entre-linhas levantaram a discussão sobre preconceito, iniciando uma desconstrução da 

violência simbólica, mesmo sem conhecer os conceitos de Pierre Bourdieu.  

 

3. A VIOLÊNCIA SIMBÓLICA NA PRODUÇÃO DO CONTEÚDO 

AUDIOVISUAL 

Por definição geográfica, uma favela pode ser considerada um conjunto de 

habitações populares, construídas de forma precária e ocupadas de forma irregular. 

Porém, esse termo acabou se tornando mais do que uma definição, virou um símbolo do 

preconceito destinado aos bairros de menos infraestrutura, que, muitas vezes, não se 

reconhecem no próprio termo, sobretudo quando se trata de uma cidade menor. 
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Na cidade de Frederico Westphalen, com cerca de 30 mil habitantes, 

considerada de pequeno porte, essa realidade não é diferente e realmente existe essa 

discussão levantada dentro do documentário “Fred Veste: a máscara do preconceito”, se 

devem ser considerados bairros menos favorecidos como sendo favela. Se por um lado 

eles se encaixam na definição geográfica do termo, com construções irregulares, falta de 

saneamento básico e condições melhores de qualidade de vida; pelo outro os próprios 

moradores abominam o termo, considerando que esse estigma traria ainda mais 

preconceito por parte dos moradores da parte central ou bairros nobres da cidade. É o 

que fica claro em várias partes das entrevistas que compõem o documentário como: “Ah 

lá é favela porquê? Por que a casa mais humilde, também é uma forma de preconceito.” 

Durante as entrevistas também é possível perceber que o tamanho das moradias 

é um dos quesitos, identificados pelos moradores, para que pessoas mais favorecidas os 

definem como favela. Isso é o que podemos identificar em partes de entrevistas como 

esta: “Eu não gosto que chame meu bairro de favela, porque os vizinhos assim, do lado, 

eles ficam chamando a gente de favelado só porque a gente mora numa casinha pequena 

e a nossa casa assim, ela não é muito pequena” 

Tendo em vista essas constatações iniciais, é possível afirmar que os moradores 

não definem, em questão de identidade, sua comunidade como sendo favela; uma visão 

que se modifica na fala de quem analisa a situação vivendo fora desses locais. Mesmo 

aqueles que realizam projetos sociais que beneficiam os moradores mais carentes do 

município, utilizam marcadores de preconceito em suas falas durante as entrevistas, já 

que não respeitam a denominação identitária assumida pelos moradores. 

Bourdieu afirma que toda a nossa sociedade está construída baseada no senso 

comum. A generalização do termo favela é apenas mais um exemplo do que as pessoas 

classificam com características predefinidas, pois as representações são partilhadas, 

“quer se trate de simples lugares comuns da existência vulgar, quer se trate das 

representações oficiais, frequentemente inscritas nas instituições, logo, ao mesmo tempo 

na objetividade das organizações sociais e nos cérebros” (1989, p.34). 

Nas entrevistas é possível perceber isso através de frases como: “Talvez em 

Frederico a gente não tenha aquela concepção clássica de favela”, “Será que o crack que 

é vendido aí é diferente do crack que é vendido no Rio de Janeiro? Será que a morte 

aqui é diferente da morte do Rio de Janeiro ou de São Paulo? Enfim, será que tem 
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diferença?”  ou “[...] se a gente sair na rua de baixo aqui a gente tá na periferia da 

cidade.”. Isso demonstra quão tamanha é a força da violência simbólica que dita uma 

hegemonia nos conceitos, nas crenças e visões; aqui, observamos que as pessoas têm 

dificuldade em não se basear em conceitos pré-definidos e em tratar cada assunto de 

forma mais peculiar. 

Essas peculiaridades citadas pelos entrevistados que vivem em bairros melhores, 

são vistas por eles como sendo comuns, existentes em cada cidade, justificando que por 

isso o conceito geral se aplica. Mas Bourdieu (1989) explica que essa forma 

hegemônica de enxergar nossa realidade também é algo que nos é imposto e que não 

nos pertence; todas as opiniões são apropriadas do sistema social em que estamos 

inseridos. 

O autor entende que nossas ideologias são um produto coletivo que serve para 

continuar mantendo uma cultura dominante; ele afirma que “as distinções compelindo 

todas as culturas (designadas como subculturas) definem se - pela sua distância em 

relação à cultura dominante.” (BOURDIEU, 1989, p:10) Ou seja, essas concepções do 

que é melhor ou pior, são fruto de uma realidade que nos é imposta e reafirmada; enfim, 

de uma ideia que acaba se tornando um juízo de valor. 

Esses juízos de valor são muito fortes em nossa sociedade, e, através do 

preconceito, são capazes de trazer danos para suas vítimas. A violência simbólica apesar 

de não ser propriamente física, mas formulada e difundida através do psicológico, é 

capaz de causar resultados seriamente avassaladores. O desemprego, a ideia de que 

bairros mais pobres tem escolas piores, tráfico de drogas e assaltos, são situações 

comuns identificadas por aqueles que sofrem preconceito com as desigualdades sociais: 

“’ onde tu mora?’, ‘ah eu moro lá no bairro São José?’, ‘ih (sic) lá no bairro São José? 

Eu vô (sic) vê (sic) viu? vô (sic) vê (sic) se eu precisar eu te dou uma ligadinha’. É ou 

não é o que dizem pra vocês? É bem assim!”, “’ Bah, tu dá(sic) aula naquela escola! As 

crianças não são muito agitadas? As crianças não são muito sapequinhas?’ E daí nós 

dizíamos que não, que a escola era boa, que a comunidade era boa, que as crianças eram 

boas.” 

Esse senso comum, criado a partir dessa repetição de ideias, é outro fator para 

que o preconceito se dissemine e prejudique a ligação entre esses bairros de maior poder 

aquisitivo e os mais pobres, em Frederico Westphalen. A própria posição geográfica das 



 
VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016 

comunidades mais carentes já é um problema- como essas comunidades ficam de um 

lado da BR 386 que passa pela cidade e os bairros mais favorecidos ficam do outro, a 

distância faz com que o contato fique quase inexistente- pois se não há transporte para 

que os pobres literalmente “subam” (as comunidades se localizam na parte mais baixa 

da cidade) para a parte central de Frederico Westphalen, também existe todo o estigma 

criado em cima das comunidades, que geram um medo imaginário, já que não é baseado 

em experiências mas apenas nesse mesmo senso comum de que bairros pobres são 

sinônimo de violência. 

Essa ideia-força sobre favelas é tão forte e se tornou capaz de gerar tanto 

preconceito, que até mesmo os próprios moradores das comunidades carentes da cidade, 

relacionam favela como algo negativo, tentando afastar sua realidade do termo. Dentro 

do documentário percebemos marcas de preconceito no uso do termo “favelado”, por 

exemplo em frases como: “Eu acho que a palavra favela é uma palavra muito ruim de 

dizer, porque aqui nós não temo (sic) favelado (sic), nós não temo(sic) aqui no bairro, 

favelado, aqui são todos bem (sic)” ou “Eu acho que a palavra favela é uma palavra 

muito ruim de dizer, porque aqui nós não temo (sic) favelado (sic), nós não temo (sic) 

aqui no bairro, favelado, aqui são todos bem (sic).” Apenas pela similaridade das frases, 

ditas por duas pessoas diferentes, já é possível perceber que o preconceito relacionado 

com as favelas é uma ideia predefinida pela sociedade. Essa ideia-força formadora de 

preconceito não nos pertence, ela é fruto da manipulação e moldagem que sofremos 

através da escola, da mídia, do consumo e do convívio em grupos durante o decorrer de 

nossas vidas. A violência simbólica existe justamente para garantir essa dominação do 

que é considerado bom, belo, justo ou positivo sobre o que é ruim, feio, injusto ou 

negativo. Isso é a dominação social. 

Romper com esse sistema que assegura a dominação de uns sobre outros é 

impossível, mas a violência simbólica sempre poderá ser modificada através de ideias, 

aliás, ela é uma simples ideia que exerce força perante nossa sociedade. Assim, o 

documentário “Fred Veste: a máscara do preconceito” surge também como um grande 

instrumento de informação exercida através da comunicação, capaz de gerar debates e 

desmistificar preconceitos. Através do audiovisual, esses jovens exercem cidadania e 

desafiam sua própria comunidade a analisar de modo crítico a sua realidade social.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Concluímos que o preconceito social é originário da violência simbólica. Somos 

instruídos a desprezar tudo que não se aplica naquilo considerado bom, belo ou correto 

pela grande massa populacional; que por sua vez, dissemina o preconceito através do 

desconhecimento de determinadas situações; tendo uma visão apenas parcial da 

realidade.   Também é possível afirmar que a violência simbólica não pode ser 

completamente eliminada, pois é aplicada como uma lógica comportamental, definida 

pelos juízos de valores. Porém, ela pode ser amenizada através da desmistificação dos 

preconceitos sociais, que só podem ser alcançados em sua plenitude por meio do 

conhecimento. 

        O documentário é um grande aliado para gerar a mobilização social, através de 

sua forma eficiente de levar informações e desafiar seus receptores a pensar 

criticamente. Através da discussão social e da produção de documentários promovidas 

pelo projeto Vídeo Entre-linhas, os jovens são incentivados a ampliar seu senso crítico 

e, através da produção de conteúdo, sensibilizar também sua comunidade sobre o 

preconceito, desafiando-os também a lutar pela cidadania.  
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A dimensão econômica das políticas públicas dos museus: algumas 

considerações a partir do Museu da Gente1 

 
Irla Suellen da Costa Rocha

2
 

Resumo 

O artigo apresenta uma discussão sobre a implantação da dimensão econômica da cultura nos 

museus e a seus reflexos na criação e atividades desenvolvidas no Museu da Gente Sergipana, 

localizado em Aracaju (SE) e inaugurado em 2011. O estudo tomou como metodologia a análise 

bibliográfica e documental sobre o Plano Nacional de Museus e as publicações do Instituto 

Brasileiro de Museus (IBRAM) sobre implantação da noção de uma dimensão econômica da 

cultura nos museus. As conclusões iniciais apontam para Sergipe como um dos estados 

brasileiros que mais participou das atividades de implantação de tais políticas públicas. A 

expografia e o cronograma do Museu da Gente encontram-se de acordo com as demandas 

museais propostas pela política nacional. 

Palavras-chave: museu; políticas públicas; economia da cultura; Museu da Gente 

Sergipana. 
 

Abstract 

This paper presents a discussion about the deployment of culture  economic dimension in the museums 

and its reflections in the creation of Museu da Gente Sergipana (MGS) opened in 2011 at Aracaju - SE. 

The research used bibliographical and documental methodology  the National Plan for Museums and 

papers published by Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) about Economy and Museums. The first 

conclusions point Sergipe as one of the main states that participated of the deployment of these public 

policies. The expography and schedule of MGS follow the main guidelines of the museum demands 

proposed by the national policy. 

Keywords: museum, public policies, economy of culture; Museu da Gente Sergipana. 

 

1.Introdução 

O Museu da Gente Sergipana (MGS) foi inaugurado em 28 de novembro de 

2011, na capital do estado de Sergipe – Aracaju, com o propósito de abrigar a história e 

a cultura popular dos sergipanos. O museu está envolvido numa perspectiva social e de 

políticas afirmativas que buscam dar voz, movimento e imagem ao povo de Sergipe. No 

entanto, o contexto que envolve a criação do museu é complexo e revela um retorno à 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT4 – Políticas culturais e economia política da cultura, V Encontro Nacional da 

ULEPICC-Br. 
2 Mestranda em Comunicação pelo PPGCOM/UFS, bolsista CAPES e integrante do OBSCOM/UFS. E-mail: 

irlasuellen@gmail.com. 
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palavra sergipanidade para justificar um orgulho ou retomada do processo de formação 

de uma identidade do Estado e que fosse assim reconhecido.  

Considerado o projeto âncora do Instituto Banese, em parceria com o Governo 

do Estado de Sergipe, o Museu da Gente tem como objetivo “se traduzir em um espaço 

o significado da sergipanidade – que são traços culturalmente fisionômicos 

caracterizadores da gente sergipana” (DÉDA, 2013).  O Museu abriga um acervo 

multimídia e totalmente tecnológico
3
 pautado no patrimônio cultural material e imaterial 

do estado, através de instalações interativas, exposições permanentes
4
 e temporárias 

itinerantes.  

O contexto recente da criação do Museu da Gente Sergipana e o 

desenvolvimento das políticas públicas para museus colocam a memória social como 

recurso sociopolítico e fator de desenvolvimento relacionando a cultura com o discurso 

da diversidade cultural. É neste cenário que o artigo apresenta uma discussão sobre o 

museu como um recurso valioso e que contribui para o desenvolvimento cultural, social 

e econômico da comunidade no qual está inserido. No primeiro item iniciaremos a 

discussão apresentando a dimensão econômica e criativa das políticas públicas de 

cultura, referente aos museus, no Brasil e como elas recaem no Museu da Gente 

Sergipana. No segundo momento do texto será abordada como a noção de museu, 

proposta pelo plano nacional de museus, coloca as instituições como centros identitários 

que acumulam a função de conferir valor e oferecer bens e experiências aos mais 

distintos e variados públicos.  

2. A dimensão econômica e criativa dos museus no Brasil 

A política pública de cultura desenvolvida e elaborada durante os governos Lula e 

continuada no Governo Dilma foi orientada pela visão antropológica de cultura baseada 

em três dimensões: a cidadã, social e econômica, e foi no mandato da presidenta que a 

economia teve destaque através do plano de governo Brasil Criativo – que buscava 

explorar e ampliar um “novo desenvolvimento fundado na inclusão social, na 

                                                           
3 A curadoria ficou a cargo de Marcello Dantas – reconhecido curador brasileiro no desenvolvimento de acervos 

multimídias e interativos como, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. 
4 Composto por treze exposições permanentes: Mapa da Gente (átrio), Nossos Falares, Renda do Tempo, Nossas 

Histórias, Nossas Praças, Nossos Cabras, Nossas Coisinhas, Nossas Festas, Nossos Marcos, Nossos Trajes, 

Josevende, Nosso Repente, Nosso Cordel, Nossos Leitos, Nossos Pratos e Nossas Roças, o Museu da Gente (DÉDA, 

2012). 
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sustentabilidade, na inovação e, especialmente, na diversidade cultural brasileira” 

(LOPES, 2013ª, p. 9). Dentro dessa orientação de governo, os museus tiveram de 

integrar-se a dinâmica de produção de bens de consumo através da Economia da 

Cultura.  

Neste contexto, compreende-se que a autonomia adquirida com o Instituto 

Brasileiro de Museus possibilitou o desenvolvimento de uma nova perspectiva sobre os 

museus: a adequação destes enquanto instrumentos de desenvolvimento através de dois 

panoramas – o material e o simbólico (ASSIS, 2011). Podemos entender que a criação 

do Instituto deu partida para que a dimensão econômica da cultura proposta no conceito 

de cultura que foi legitimado pelo Plano Nacional de Cultura (PNC), aprovado no final 

do segundo mandato do Governo Lula em 2010, chegasse aos museus, trazendo consigo 

a discussão da cultura como ativo econômico.  

Lopes (2013b) explica que esta leitura econômica é herdeira das discussões sobre 

desenvolvimento e cultura da UNESCO, propondo uma política cultural 

“redistributiva”.  Por meio da Economia da Cultura, a política cultural do Governo Lula 

buscou o fortalecimento de setores culturais com vistas a gerar dividendos econômicos, 

com a institucionalização do IBRAM e a participação dos museus dentro dessa cadeia 

produtiva foi impulsionada. As instituições museais conquistaram a autonomia 

suficiente para se ressignificar enquanto espaços culturais, de entretenimento e 

geradores de ativos econômicos.  

Por meio da Lei 12.343/2010 ficou estabelecida a criação do Sistema Nacional de 

Informações e Indicadores Culturais (SNIIC) como “principal articulador federativo do 

PNC, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada entre os entes federados e a 

sociedade civil” (BRASIL, 2010). Entre os princípios do Plano que interessam aos 

museus, particularmente, estão: o “direito de todos à arte e à cultura”; o “direito à 

memória e às tradições”; “a valorização da cultura como vetor do desenvolvimento 

sustentável”; e a “colaboração entre agentes públicos e privados para o desenvolvimento 

da economia da cultura”. Já dentre os objetivos do Plano Nacional de Cultura estão: o 

“de proteger e promover o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial”; 

“valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais”; “promover o direito à 

memória por meio dos museus, arquivos e coleções”; “universalizar o acesso à arte e à 

cultura”; “estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional”; 
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“estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos valores simbólicos”; e 

“desenvolver a economia da cultura, o mercado interno, o consumo cultural e a 

exportação de bens, serviços e conteúdos culturais”.  

Com o intuito de incluir os museus dentro dessa perspectiva criativa e econômica:  

O Plano Nacional Setorial de Museus, do Instituto Brasileiro de Museus, de 

2010, propõe o planejamento e uma agenda política da área museológica que 

mostra quais os caminhos serão seguidos na próxima década. Um dos eixos 

de ação deste plano intitula-se “Cultura e Economia Criativa”, cujas ações 

propõem “fomentar a relação museu-comunidade, considerando a função 

social dos museus, produzindo novas perspectivas de geração de renda 

pautadas em produtos e serviços, que aproveitem potencialidades, saberes e 

fazeres”. (MORAIS, 2012, p. B5) 

 

Reconhecemos nesse ponto a chamada Economia dos Museus – subcampo da 

economia da cultura que trata dos impactos sociais e econômicos causados pelos 

museus nos locais onde estão fixados. Para que uma cadeia produtiva dos museus fosse 

estabelecida, o IBRAM, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada 

(Ipea) e Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), desenvolveu duas pesquisas
5
 

com o propósito de mapear, coletar dados e produzir relatórios sobre o desenvolvimento 

das políticas setoriais em museus. Assis (2011, p.12) defende que as pesquisas de base 

no desenvolvimento levam a uma melhor sistematização dos dados sobre os museus, e 

assim trazem subsídios para compor ações estratégicas e políticas, tal como o impacto 

social e econômico nas localidades em que as instituições museais estão inseridas, 

entendendo, assim, “os museus como intermediadores da produção, distribuição, fruição 

e consumo cultural”. 

De acordo com Relatório de Gestão 2003-2010, publicado pelo IBRAM, os 

museus que estão situados em 21,1% dos municípios brasileiros, com maior 

concentração nas regiões Sudeste e Sul. Dentre as capitais que concentram a 

maior quantidade de museus destacam-se São Paulo, Salvador e Rio de 

Janeiro. A criação dos mesmos em sua maioria foi nos últimos 30 anos, com 

67% deles pertencentes à iniciativa pública. Com relação à geração de 

empregos o volume médio é de 22,4 mil pessoas dos quais 500 museólogos. 

Dados estes que relatam a importância de tal setor para a economia nacional, 

porém não podemos deixar de observar o enorme potencial que o mesmo 

possui para incrementar o crescimento e desenvolvimento econômico e 

social. (CORREIA, 2015, p.13) 

 

                                                           
5
 As pesquisas feitas em parceria com o OEI e o Ipea resultaram em duas publicações, disponibilizadas entre 2014 e 

2015, que apresentam os estudos detalhadamente. São elas: “Museus e a Dimensão Econômica: da Cadeia Produtiva 

à Gestão Sustentável”, que traz os resultados do primeiro estudo sistêmico da cadeia produtiva dos museus 

brasileiros, realizada em âmbito nacional no período entre 2007 e 2013; e “Encontros com o Futuro: Prospecções do 

Campo Museal Brasileiro no Início do Século XXI”, que aponta as tendências do campo museal brasileiro que 

permitam inferir possibilidades de atuação, em diferentes cenários, em um horizonte de 10 anos. Ambas as 

publicações estão disponíveis para download no site do IBRAM. 
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Percebe-se, a partir dos dados a relação entre economia e museus dentro de uma 

espécie de mercantilização da cultura, onde as instituições comportam-se como espaços 

de consumo e a exposição é ressignificada em objetos de fetiche.   

o que aqui, na economia criativa, se prioriza é, sobretudo, a capacidade de 

indivíduos ou grupos manipularem símbolos e significados com o intuito de 

gerar algo inovador (HESMONDHALGH, 2002), ou ainda, segundo 

Boston’s Creative Economy (apud SANTOS-DUISENBERG, 2008,p.58), 

como o “processo pelo qual as idéias são geradas, conectadas e transformadas 

em coisas valorizadas” (LOPES; SANTOS, 2011). 
 

A política pública de cultura possibilitou um reposicionamento do museu dentro 

da estrutura estatal, colocando a instituição como uma alternativa de geração de bônus 

econômico, distribuição de renda, por meio da musealização da cultura popular como 

estratégia de distinção e consequente valorização do seu capital simbólico e material, e 

consequentemente, desenvolvimento sustentável (ASSIS, 2011; LOPES, 2015). Em 

contrapartida, Lopes (2015) aponta que essa reorientação estratégica do discurso em 

prol da singularidade passa a dar lugar ao da otimização dos insumos – a criatividade, 

que, dada a sua imprecisão conceitual, levou a determinados arranjos políticos que não 

foram bem articulados devido à falta de sintonia entre a realidade brasileira e as 

demandas mercadológicas que o conceito da economia da cultura demandava. 

É pois, a partir do entendimento de que o economicismo perdeu força 

explicativa porque a lógica da acumulação tornou-se, em grande medida, 

“cultural” – o que requer a explicitação de  seu  modo  de  funcionamento  –  

que  um  desenvolvimento  desalienante  deste  “fabuloso potencial” pode ser 

pensado. Se antes, a cultura funcionava como uma espécie de “fundo de 

reservas” humanitário diante de um mundo cada vez mais “administrado”; 

agora,  sua operacionalidade sistêmica, torna seu lido muito mais complexo e 

multifacetado. Cada vez mais é preciso sondar a empiria, saber de que cultura 

se fala e que pretende promover (LOPES, 2013b, p. 11). 

 

 Torna-se interessante trazer à baila a assertiva: “o museu não trabalha com 

objetos, mas com problemas” (FREIRE, 2011, p. 73), que retrata o quanto a instituição 

museal é atravessada por problemas intrínsecos a sua composição, que podem ter sidos 

desconsiderados dentro dessa entrada no complexo conceito de criatividade.  

O museu ordena um acervo de coisas materiais para a organização de valores 

e relações sociais. Portanto, expor objetos é propor questões, produzir 

sentidos. Isso porque os objetos não são fetiches, isto é, não têm valores 

imanentes. Todos os valores são criados pela sociedade e aplicados aos 

objetos.  
 

O acervo, a exposição e a elaboração do museu estão imbricados numa relação 

complicada em que as políticas culturais dão o apoio prático e legal referente à ação 
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cultural e ao mesmo tempo comtemplam um espaço de disputa econômica, politica e 

simbólica atravessado por três tipos de agentes: o setor privado, o Estado e os 

movimentos sociais, configurando assim uma dimensão conflitiva de cultura. Canclini 

(1994) coloca a questão mercantilista da cultura como um dos paradigmas político-

culturais devido ao caráter ocasional de valorizar economicamente o patrimônio, 

afirmando que tais mudanças na produção, circulação e consumo de cultura exigem uma 

modificação na concepção de patrimônio. Ao promover o patrimônio, dentro da 

tridimensionalidade conceitual da política pública de cultura dos últimos 13 anos, o 

Estado tendeu a converter a criatividade, o popular, em abstrações político-culturais, em 

símbolos de fomento de uma identidade nacional ou regional, como é o caso do Museu 

da Gente Sergipana. 

2.1 UMA ECONOMIA DOS MUSEUS 
 

O IBRAM, como instituição constituída dentro da perspectiva tridimensional de 

cultura
6
, traz em sua constituição o desenvolvimento econômico como uma experiência 

para revigorar o papel dos museus brasileiros no século XXI (SILVA et al, 2014). O 

Departamento de Difusão, Fomento e Economia dos Museus – DDFEM
7
, criado após 

aprovação do decreto que instituiu o Instituto Brasileiro de Museus, tratou de articular 

as primeiras relações práticas entre a economia e o desenvolvimento sustentável dos 

museus brasileiros, “tema inédito no campo da museologia nacional, mas que já estava 

previsto no rol das competências do Departamento, conforme a aprovação da Estrutura 

Regimental do Ibram (BRASIL. Decreto n.º 6.845, 2009)” (SILVA et al, 2014, p.23). 

A reflexão atual sobre os museus aponta para mudanças de sentido no seu 

papel cultural, social e econômico. É inegável a importância que os museus 

têm nas sociedades complexas. Não é incomum encontrar casos em que eles 

são acionados como recurso para alavancar processos de revitalização de 

áreas urbanas, consolidar roteiros turísticos e inserir cidades no circuito 

internacional, promover megaexposições ou grandes mostras capazes de 

atrair investimentos do mercado, mediar relações entre grupos, provocar 

politicamente, construir narrativas engajadas, favorecer o desenvolvimento 

de culturas e comunidades. Essas, entre outras várias questões, deslocam os 

museus para além das atividades de preservação e representação de valores e 

práticas, produção de conhecimentos, documentação, criação de narrativas, 

conformação de significados e os recontextualizam nas relações de poder e 

memória (SILVA et al, 2014, p.27). 

 

                                                           
6
 Explicada no capítulo anterior dentro da história recente das políticas patrimoniais e de museus no Brasil. 

7
 Pela Lei n.º 11.904, 2009. 
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 É interessante notar na citação anterior o apagamento do caráter da Museologia 

Social
8
, área de atuação de grande parte dos intelectuais que elaboraram o projeto do 

Instituto, a política nacional de museus e fizeram parte do emblemático DEMU/IPHAN, 

sobre o papel das culturas populares no espaço museal e a crítica sobre o aspecto 

mascarado das preservações patrimoniais, ausentes de um trabalho educativo e social 

sobre a comunidade, como apontado por Pelegrini e Funari (2009).  

Destaca-se, assim, o aspecto levantado por Lopes (2013a) sobre mercantilização 

da cultura, em que a criatividade e a cultura funcionam como novas forças produtivas 

do capital. Em outras palavras, os museus são inseridos dentro de um espaço de luta 

onde as culturas populares e o patrimônio imaterial, neste contexto entendidos como 

novas forças produtivas e, que, segundo Furtado (1984), corroborando com a ideia de 

imaterial da UNESCO, caracterizam como capacidades inerentes à atividade humana, 

extravasam os fins meramente econômicos, gerando assim um novo campo de disputa 

(LOPES, 2013a). 

Num outro momento do material organizado por Silva et al (2014), da Coleção 

Museu, economia e sustentabilidade do IBRAM, aponta para a evolução conceitual e 

semântica sobre o patrimônio que interferiram diretamente para a composição do acervo 

dos museus. Vejamos: 

As mudanças de paradigma fundamentam-se na incorporação das ideias de 

patrimônio cultural, na ênfase em seus elementos invisíveis, nos elementos 

simbólicos – sua produção social, as relações de poder e memória nas quais 

estão envolvidos. O foco tradicional na coleção, na preservação do objeto, no 

discurso científico é alargado, ressaltando-se a partir de certo momento o 

caráter social da instituição e suas possibilidades de atuação nos processos de 

desenvolvimento social. Nesse aspecto, passa a ser reconhecida, no horizonte 

dos referenciais museais, uma pluralidade de experiências culturais passível 

de ser tratada do ponto de vista museológico. A integração do museu aos 

processos sociais locais transforma-se em tema, assim como a defesa das 

culturas de segmentos sociais classificados como minorias e a redefinição das 

práticas de interação entre museu, objeto exposto, acervo e público, questões 

que não eram problematizadas (SILVA et al, 2014, p.27). 

 

Pode-se inferir desta inclusão dos temas intangíveis do patrimônio como recurso 

estratégico às regiões e territórios, principalmente aos países subdesenvolvidos ou em 

vias de desenvolvimento, “mas com um legado patrimonial importante” (VICENTE, 

2009, p. 226). O deslocamento ligado à coisificação do patrimônio, em outras palavras o 

patrimônio como mercadoria, resgata à crítica da Indústria Cultural. O museu é 

                                                           
8
 “O conceito de Museologia Social, traduz uma parte considerável do esforço de adequação das estruturas 

museológicas aos condicionalismos da sociedade contemporânea” (MOUTINHO, 1993, p. 7). 
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integrado à lógica e produção capitalista dentro de uma cadeia de produção, circulação e 

consumo de bens simbólicos que exercem seu papel específico, juntamente com a 

manutenção e reprodução da ideologia do Estado. Brittos e Miguel (2008) explicam que 

há uma subvenção da ordem social em que tudo é absorvido pela ideologia industrial, 

em alguma medida. Tal fato coloca o registro dos bens patrimoniais imateriais, de 

instituições como o IPHAN e a UNESCO, como exemplo colaborativo para o processo 

de produção de uma mercadoria a partir da mercantilização dos objetos e artesanatos 

populares patrimonializados. O que situa o discurso da criatividade, do governo federal, 

como um processo sustentado na “criação, produção e distribuição de produtos e 

serviços, usando o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual como principais 

recursos produtivos” (BRITTOS; MIGUEL, 2008, p. 49) subservientes ao capital.  

Em relação à evolução experimentada pela noção de Património, cabe 

destacar não só a amplificação do campo que abarca este conceito, como 

também, sobretudo, o novo papel que se lhe atribui no mundo actual: deixou 

de se considerar os bens patrimoniais como um “tesouro”, conhecido e 

apreciado por uma minoria, para ver neles um recurso valioso, que contribui 

para o desenvolvimento cultural, social e económico da comunidade a que 

pertence. Assim, juntamente com os seus valores estéticos, artísticos e 

históricos tradicionais, reconhece-se nos nossos dias o valor dos bens 

patrimoniais, assim como a sua utilidade social e económica (VICENTE, 

2009, p. 225).   
 

 A assertiva de Eva Vicente colabora com o movimento conjuntural da cultura 

que antes funcionava como uma espécie de fundo de reservas humanitário e agora opera 

de maneira sistêmica, tornando “seu lido muito mais complexo e multifacetado. Cada 

vez mais é preciso sondar a empiria, saber de que cultura se fala e que pretende 

promover” (LOPES, 2013b, p. 11). A autora tenta aliar um uso social do patrimônio 

dentro da lógica econômica a partir da evolução conceitual, no entanto ela acaba 

esbarrando em outro ponto problemático sobre o discurso da diversidade cultural, 

incorporado pelas políticas públicas de cultura, que compreende o imaterial, como uma 

otimização de insumos, fartamente encontrado nas culturas populares (LOPES, 2015; 

FURTADO, 1984). 

Este novo agenciamento da cultura, através das políticas públicas de cultura dos 

últimos 13 anos, funcionam como ativo para o desenvolvimento de uma pesquisa, 

referente à segunda parte do presente trabalho dissertativo, sobre o Museu da Gente 

Sergipana – instituição que trouxe um novo olhar para a museologia sergipana ao 

colocar a cultura popular em exposição através de recursos audiovisuais, ausente de um 
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acervo físico, e mantendo um diálogo intenso com o desenvolvimento econômico e 

social da comunidade por meio da disposição de espaços de consumo, uma loja de 

suvenir e um café – com espaço para apresentações musicais –, e exposições 

temporárias, dentro da temática que se propõe o museu, além do desenvolvimento de 

projetos voltados para a inclusão e fomento econômico para os grupos e folguedos de 

cultura popular. Tais características do Museu da Gente evidenciam o quanto os bens 

patrimoniais  

são fenômenos complexos que não se esgotam na mera procura de uso ou 

consumo directo por parte dos visitantes ou turistas. A juntar o que foi dito, 

há que ter em conta também outra série de procuras que se apoiam em toda 

uma série de valores intangíveis presentes neste tipo de bens e que levam os 

indivíduos a valorizar e a procurar a sua conservação independentemente do 

seu possível uso actual” (VICENTE, 2009, p.228). 

 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MUSEUS (2003-2010) E A IDENTIDADE NO 

MUSEU DA GENTE COMO BEM DE CONSUMO 

As mudanças políticas, relacionadas à conjuntura legal que envolviam a cultura 

enquanto política pública, propostas pelo Ministério da Cultura (MinC) durante o os 

anos 2002-2014 possibilitaram e provocaram movimentações que afetaram não só a 

legislação, como também fortaleceram os caminhos para o desenvolvimento da cultura 

em suas mais variadas expressões. Dentro destas mudanças, nas políticas públicas na 

área cultural, os museus ganharam notoriedade no âmbito da sua organização político-

administrativa.  

O documento da Política Nacional de Museus (MINC, 2008), editado pelo 

Ministério da Cultura, destaca a revitalização dos museus e do patrimônio histórico 

nacional como uma das prioridades do ministério. Para o então ministro da época, 

Gilberto Gil, no prefácio do documento referente à Política, os museus são pontos de 

cultura e interessa tocá-los de acordo com a compreensão ampla do do-in antropológico 

(no caso, do-in museológico)9. Esta fala do ex-ministro denota uma mudança da 

concepção de museu, por parte do Estado, revelando a inserção destes espaços culturais 

dentro da perspectiva da política pública que visava ampliar o leque de ação e 

articulação da cultura. Em outras palavras, os museus passaram a ter um lugar de 

                                                           
9 No texto de abertura do documento que integra a Política Nacional de Museus, o então ministro, Gilberto Gil, 

coloca os museus como instituições pilares no estabelecimento da política cultural e a sua revitalização como uma das 

prioridades do MinC. Ainda segundo o então ministro, os museus brasileiros devem cumprir o papel de referência e 

base para o futuro da cultura, como lugares de criação, diálogo e preservação do aqui e do agora. (MINC, 2008) 
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destaque, desde o início da gestão, e reafirmaram a sua posição ideológica dentro das 

instituições públicas vinculadas ao ministério. Dentre as principais ações 

governamentais na área patrimonial e museus neste período estão: a reestruturação do 

Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN), o Plano Nacional de Museus, 

Sistema Nacional de Museus, a criação do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e o 

desenvolvimento de pesquisas relacionadas à cadeia produtiva dos museus pelo Instituto 

de Economia Aplicada (IPEA). 

A criação do IBRAM e a reorganização do IPHAN provocaram uma nova 

configuração na área, ou melhor: consolidaram uma política de Estado dentro de uma 

pasta marcada pelas descontinuidades e ausências de ações específicas e voltadas para o 

setor. Essa dinâmica dos museus, dentro do panorama de altos e baixos do patrimônio 

nas políticas culturais do Estado, permite a observação das mudanças relacionadas ao 

declínio da exposição das histórias nacionais, o questionamento das narrativas oficiais e 

a proliferação de vozes e histórias alternativas que diversificaram os passados 

considerados merecedores de escapar do esquecimento (OLIVEIRA, 2008). Os temas 

provenientes dos movimentos sociais, o acompanhamento da agenda cultural da 

UNESCO, o deslocamento dos museus do âmbito do patrimônio para uma instituição 

autônoma, e espaço criativo de promoção e consumo cultural podem ser caracterizados 

como elementos importantes para a nova configuração das instituições museais dentro 

do MinC.  

Isto significou a ascensão de governos que expressam uma nova tendência 

política e de relações com a sociedade civil. [...] Nessa perspectiva, 

assinalamos que as mudanças na conjuntura de análise, as políticas públicas e 

as reflexões acadêmicas modificaram e/ou influenciaram substancialmente a 

distribuição e o funcionamento do museu e da cultura no Brasil (MORAES, 

2013, p. 24). 

 

A partir das políticas públicas de cultura, o Ministério da Cultura passou a 

entender que os museus integram o sistema de produção e difusão cultural de uma 

determinada região e são importantes coadjuvantes no processo de formação e educação 

da sociedade, contribuindo para o aumento da coesão social e da afirmação da cidadania 

e das identidades sociais (IBRAM, 2014). A nova concepção de museu passa a 

apresentar uma reflexão mais profunda e abrangente, conferindo assim aos museus 

como novos espaços de consumo e fruição cultural. Oliveira (2008, p.147) afirma que 

os museus “são centros identitários, que acumulam funções de conferir valor e de 
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definir autenticidade com a de ser lugar de lazer, de consumo e de estetização do 

cotidiano, o que revaloriza o seu papel”.   

O contexto pós-governo Lula permite-nos fazer um exercício de reflexão crítica 

e teórica sobre como o papel da memória, do patrimônio e dos museus através da 

ampliação do público e possiblidades de exposição. Ao recolocar o museu no centro do 

debate simbólico e político sobre as ações do Estado vislumbra-se uma possível 

construção de uma cidadania cultural, usando o patrimônio como lócus para abstrações 

político-culturais, em símbolos de uma identidade nacional em que se diluem as 

particularidades e conflitos (CANCLINI, 1994).  

Os museus, segundo Hyussen (1997), passam a ser vistos como espaços 

dialéticos de um discurso contextualizado no passado – segundo os propósitos político-

ideológicos de seus idealizadores – como também um lugar de possíveis ressureições, 

embora, sempre mediadas e contaminadas pelos olhos do espectador. Os propósitos da 

política nacional de museu reconhece nas instituições este espaço de exposição da 

diversidade cultural brasileira, porém mediada pelos valores estéticos, interesses 

políticos e hegemônicos dos que fazem parte do processo curatorial, de produção e 

distribuição dos bens culturais. 

A tomada da diversidade como ponto de partida para a organização das políticas 

públicas de cultura, de maneira totalizante, torna interessante problematizar a ação 

cultural do Estado em interação com os atores e as expressões culturais. Uma vez que 

ele atua como um mediador e ao mesmo tempo cria condições para que a sua 

perspectiva de cultura tome forma nos mais variados campos. Através da reflexão 

crítica de Scheiner (1994) temos um panorama de como os museus estão imbricados 

numa teia de relações político-sociais com o contexto histórico de desenvolvimento de 

uma política cultural no Brasil: 

para entender a questão dos museus no Brasil é preciso desenvolver uma 

reflexão sobre o próprio país, o tipo de sociedade aqui existente, as relações 

da sociedade brasileira com a cultura e os tipos de museus criados e mantidos 

por tal sociedade. É preciso, ainda, entender e analisar o que vem a ser, no 

país, a museologia: quem cria museus no Brasil? Quem os dirige, e como? 

Quem os mantém? Que relações tem o Brasil com a Museologia? 

(SCHEINER, 1994, p. 22-23). 

As perguntas levantadas pela autora colocam os museus e a Museologia no 

Brasil no cerne da discussão sobre hegemonia e discurso que na linguagem museal está 
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relacionada à seleção da museografia
10

, expografia
11

 e sobre o papel do Estado na 

construção destes, enquanto equipamentos culturais de cunho ideológico. A escolha da 

gente sergipana como tema do quarto
12

 museu tecnológico do Brasil promove a inserção 

de Sergipe no mapa dos estudos e da prática museológica nacional, e, também, uma 

renovação no turismo cultural no Estado.  

Observemos que a escolha de patrimônios materiais e imateriais, a exemplos das 

manifestações folclóricas, da literatura de cordel, das paisagens naturais, do artesanato, 

da linguagem e das personalidades intelectuais e culturais, componentes do acervo 

interativo e tecnológico de longa duração do Museu da Gente Sergipana é composta por 

uma variedade de objetos e motivos de orgulho para a gente sergipana. No entanto, 

entendemos que esta seleção consciente, sobre o patrimônio histórico e cultural, exposta 

pelo Estado revela o museu como um espaço privilegiado de poder e memória. “Onde 

há memória, há poder, e onde há poder, há a construção de memória, ou seja, há 

esquecimento e lembrança – operações que, como se sabe, são complementares” 

(OLIVEIRA, 2008, p. 146).  

Assim, a função de transcender o acervo exposto na exposição de longa duração, 

ou permanente, fica sob responsabilidade da gestão do Museu que através de eventos 

pontuais, a exemplo da Semana Nacional de Museus
13

, Primavera dos Museus
14

, Agosto 

– mês da Cultura da Gente
15

, para as questões de problematização e ampliação do 

alcance de outros aspectos das culturas populares sergipanas à gestão do museu. 

Articulando essa relação das políticas culturais colocamos o Museu da Gente 

Sergipana como exemplo de materialização de uma política pública, tomando a 

exposição permanente como ponto de impulso de como tais características e discussões 

                                                           
10 A museografia abrange toda a práxis da instituição museu, compreendendo administração, avaliação e parte do 

processo curatorial (aquisição, salvaguarda e comunicação) (CURY, 2008). 
11 O ICOM sinaliza, no livro Conceitos chaves de Museologia (2013), que no Brasil o termo expografia designa as 

técnicas ligadas às exposições, estejam elas situadas dentro de um museu ou em espaços não museais. 
12 Por ordem de inauguração, estes são os museus multimídias do Brasil: Museu da Língua Portuguesa aberto em 

2006, Museu do Futebol inaugurado em 2008, ambos localizados na cidade de São Paulo, Museu das Minas e do 

Metal em 2010, situado em Belo Horizonte (MG), e o mais recente Museu Cais do Sertão, localizado em Recife, em 

2014. 
13 Trata-se de uma temporada cultural coordenada pelo IBRAM que acontece todo ano em comemoração ao Dia 

Internacional dos Museus – 18 de maio. 
14Uma temporada cultural de eventos realizados em museus em todo o país que tem por objetivo intensificar a relação 

dos museus com a sociedade – em atividade desde 2007. 
15 A programação do mês de agosto no MGS tem como objetivo difundir e valorizar as expressões populares 

tradicionais e suas releituras e reinvenções.  
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políticas impulsionaram uma (re) leitura, por meio da seleção dos objetos que compõem 

a cultura popular do estado articulado com a realidade em que está inserido.  

O museu não se limita mais a subtrair objetos insubstituíveis à caótica fuga 

do tempo, o que explica o interesse relativamente recente pelos objetos de 

uso, como os instrumentos agrícolas, utensílios de cozinha e pelos 

testemunhos da história das técnicas. Segundo Andreas Huyssen (1997, p. 

234), em nosso mundo o argumento de qualidade desabou a partir do 

momento em que a documentação do cotidiano e da cultura regional, de 

brinquedos, de roupas e assim por diante se tornou mais do que nunca um 

projeto museológico legítimo. Para Chagas (2009), os museus passaram a ser 

percebidos como práticas sociais complexas, que se desenvolvem no 

presente, envolvidos com criação, comunicação, produção de conhecimentos 

e preservação de bens e manifestações culturais. Por tudo isso, o interesse 

político nesse território simbólico está em franca expansão. (RANGEL, 2010, 

p.121) 

A partir deste diálogo podemos intuir o quanto as políticas públicas de cultura 

podem influenciar no processo curatorial de composição do museu. Brandão e Landim 

(2011) explicam quem são os atores desta tensão existente no processo: as coleções (que 

garantem a materialidade da memória como fonte de conhecimento), seus guardiões 

(que promovem a seleção do que deve ser musealizado e decodificam o seu conteúdo 

informativo através de pesquisa e extroversão) e entre o público (inventado e 

reinventado ao longo dessa história). Tais tensões implicam na função social do museu, 

o que são e para que serve esta instituição (BRANDÃO; LANDIM, 2011).  

 Os aspetos simbólicos e sociais em favorecer a diversidade e a identidade 

cultural em que os museus pelo Brasil estão localizados favoreceram a heterogeneidade 

da expografia da coleção – como é o caso do Museu da Gente – e o patrimônio aparece 

como um recurso estratégico importante a ser explorado na chamada dimensão 

econômica da política cultural. Uma vez que a diversidade cultural aparece como ativo 

econômico no museu através de suas exposições e atua de maneira articulada com 

políticas de promoção do turismo cultural, em que as repercussões econômicas e afetam 

o bem-estar individual e coletivo dos visitantes.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Museu da Gente Sergipana como uma instituição criada e em funcionamento 

de acordo com as diretrizes das políticas públicas expõe as fragilidades das 

heterogeneidades das representações culturais em disposição no acervo e ao mesmo 

tempo inicia uma conflituosa formação de um consumidor de capital cultural sergipano. 
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Fragilidades essas presentes na própria crítica à dimensão econômica adotada pelos 

governos Lula e Dilma de uma política cultural abrangente e voltada para uma 

criatividade generalizada, em todas as esferas da sociedade, servindo a propósitos de 

inclusão social e democratização, que segundo Bolaño et all (2016) nos levam a uma 

tensão sobre uma visão mais tecnicista da economia criativa. Os museus têm o seu papel 

rediscutido, pois as instituições ficam entre a função educativa e informativa, e a oferta 

de espetáculo e consumo.  
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As ações da Unesco desenvolvidas no Brasil  e a agenda de 

comunicação nas gestões de Lula (2007-2010) e Dilma Rousseff (2011-

2014)1
 

Lizely Borges
2
 

Resumo 

O artigo se propõe a analisar as ações na área de comunicação desenvolvidas no Brasil pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) nas gestões de Lula (2007-2010) e 

Dilma Rousseff (2011-2014). Para refletir se as ações desenvolvidas pelo organismo propõem uma 

agenda própria e/ou se dialogam com a estabelecida na política de comunicação para o período utiliza-se 

como técnica de pesquisa a análise de matérias jornalísticas veiculadas no site do organismo 

internacional. Uma tendência verificada é que as ações pouco dialogam com a política pública efetivada 

no período e estão alinhadas à diretrizes do organismo. 

Palavras-chave: Unesco; Brasil; Ações de comunicação; Gestões petistas 
 

Abstract 
The article proposes to analyze the actions in the area of communication developed in Brazil by the 

United Nations Organization for Education, Science and Culture(Unesco) by Lula's (2007-2010) and 

Dilma Rousseff's (2011-2014) administration. To find out whether the actions that were developed and 

taken by this administration were the reflection of their own agenda, or due to the current political 

situation of that period used as technique of research and analysis of journalistic materials published on 

the website of the international organization. One of the verified tendency is showing that the actions do 

not communicate effectively with public policy effected in the period and are in line with the body's 

guidelines. 

 

Keywords: Unesco; Brazil; Communication actions; Related searches 

 

Introdução 

O tema da comunicação já estava presente na primeira sessão da Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 1946, e ao 

longo dos anos assumiu diferentes contornos na entidade, reflexo de mudanças 

conceituais, encaminhamentos políticos internos e externos, econômicos, culturais e 

ideológicos que delinearem os posicionamentos da Unesco no tema. 

                                                           
1
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2
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linha de pesquisa Politicas de Comunicação e Cultura. Email: lizely.borges@gmail.com 
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A entidade internacional que defendeu na década de 70 e início de 80 a 

necessidade de ampliação do direito à informação para um direito mais amplo – o 

direito humano à comunicação, dado os desiguais poderes dos sujeitos da comunicação 

em um setor altamente concentrado, retomou, nos anos oitenta, na emergência dos 

governos neoliberais, um discurso de preocupação com a função, o conteúdo, os usos e 

efeitos dos meios de comunicação. O discurso da necessidade de considerar com 

prioridade um câmbio nas estruturas de poder ao pensar a política de comunicação 

(UNESCO, 1980) perde lugar para visão instrumental dos meios.   

E, se foi num contexto de ditaduras na América Latina, de privação de 

liberdades individuais e coletivas, que a Unesco afirmou, em seu momento mais 

progressista, que é necessário romper a unilateralidade da informação, reconhecer o 

envolvimento de questões econômicas e políticas no campo e garantir a participação 

direta dos atores sociais na política pública, um questionamento que surge é qual é 

posição da Unesco e que ações de incidência desenvolveu em contexto de consolidação 

da democracia nos governos de centro-esquerda alçados ao poder com apoio popular, 

como as gestões sob administração pelo Partido dos Trabalhadores (PT)?  

 Considerando que a política de comunicação no Brasil está inscrita em um 

campo em disputa pelo Estado, mercado e sociedade civil e que, ao desenvolver ações, a 

Unesco inevitavelmente dialoga ou não com esse complexo jogo de forças, é necessário 

refletir qual a agenda de ações para a área de comunicação que a Unesco desenvolve 

nos governos pós-redemocratização com maior possibilidade de avanço nas políticas 

públicas de comunicação. Esta reflexão foi o ponto de partida desta análise para refletir 

que ações o organismo desenvolve nesta área e como estas ações inscrevem a própria 

Unesco neste campo em disputa. 

Para definição de atuação da Unesco, a cada biênio, os Estados-membros, 

reunidos em Conferência Geral, deliberam as diretrizes centrais para os dois anos 

seguintes. Estas diretrizes estão alinhadas às estratégias de médio prazo definidas a cada 

seis anos. “Ambos representam o pilar programático da Organização. A estratégia de 

médio prazo e os programas bienais permitem traçar a evolução da cooperação prestada 

pela UNESCO nos países” (UNESCO). 

Na tabela abaixo, as prioridades de ação estabelecidas para a área de 

comunicação e informação nos anos delimitados nesta pesquisa. Estas prioridades 
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constam no documento Programas y Presupuesto Aprobadas e referem-se à decisões 

aprovadas pela Conferência Geral nas, 33ª, 34ª, 35ª e 36ª reunião, respectivamente. 

 

Tabela 01 – Prioridades de atuação da Unesco para área de comunicação e 

informação  

PERIODO PRIORIDADE (S) 

Biênio 2006-2007 

 

Promover a autonomia mediante o acesso à informação e ao 

conhecimento, com especial destaque para a liberdade de 

expressão.  

Biênio 2008-2009 

 

 

Fomentar uma comunicação livre, independente e plural e o 

acesso universal à informação.  

 

Promover as aplicações inovadoras das tecnologias da 

comunicação e informação para promoção do 

desenvolvimento sustentável.  

Biênio 2010-2011 

 

Promover a liberdade de expressão e informação. 

Criar condições para acesso universal a informação e 

conhecimento. 

Biênio 2012-2013 

 

Promover a liberdade de expressão e informação. 

Fomentar as capacidades em comunicação e informação para 

acesso universal ao conhecimento a fim de reduzir a exclusão 

digital.  

 

É possível identificar que os pressupostos orientadores da ação da Unesco nos 

estados-membros não apresentam, neste período, significativas mudanças: os temas 

circulam prioritariamente por questões como acesso à informação e ao conhecimento e 

desenvolvimento de tecnologias para inclusão digital.  
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Ações desenvolvidas
3
 no Brasil no período de 2007 a 2014

4
 

 

Para o período analisado, o organismo internacional desenvolveu um conjunto 

de ações no Brasil, em diversos temas relacionados à comunicação. No entanto, 

predominam as ações referentes à publicações e notas. Para os temas das ações houve 

variação ano a ano. Dado às limitações de espaço, as análises terão como foco central 

neste artigo: o tipo da ação desenvolvida, os temas centrais e o diálogo com a agenda da 

política de comunicação para o período analisado.  

Gráfico 01 – Tipos de ações desenvolvidas pela Unesco/Setor Comunicação (2009-

2014) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 São analisadas as matérias referentes às ações desenvolvidas pela Unesco na área de comunicação e 

publicadas no site do organismo. Das 1.120 notícias disponíveis no Arquivo de Notícias, foram 

selecionadas 72 noticiais. O critério de seleção foi menção às palavras-chave no título: comunicação, 

mídia, informação, jornalismo, jornalista, veículos de comunicação. Outro critério foi que a ação fosse 

realizada no Brasil. 
4
. Para 2007 há apenas uma notícia de respeito à uma première de Conferência das Partes sobre 

Diversidade Cultural. Para 2008 há duas notícias: uma referente à artistas e outra trata de uma entrevista 

com o coordenador da Universidade Federal de Integração Latino-americana (Unila). Desta forma a 

tabulação das notícias foi feita para os anos sequentes 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2009  (69

matérias/04

sobre

comunicação)

2010  (201

matérias/14

sobre

comunicação)

2011 (162

matérias/19

sobre

comunicação)

2012 (240

matérias/11

sobre

comunicação)

2013 (232

matérias/13

sobre

comunicação)

2014 (182

matérias/11

sobre

comunicação)

publicação

seminário

curso/ oficina

nota pública

outros



 
VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016 

 

 

 No ano de 2009 apenas 04 matérias tratam de temas ligados à comunicação. Os 

temas centrais são pouco diversos e apenas a ação de curso online sobre inclusão digital 

Tabela 02 – Temas das ações desenvolvidas pela Unesco (Período 2009-2014) 

ANO TEMAS 

2009 

 

Indicadores de mídia no Brasil 

Formação em direitos humanos 

Inclusão digital 

2010 Parâmetros de qualidade para as empresas jornalísticas brasileiras 

Segurança do profissional de comunicação 

Regulação da mídia 

Indicadores sustentabilidade mídia 

Tecnologias da informação e comunicação 

Liberdade da imprensa e de expressão 

Lei de acesso à informação 

Comunicação Pública 

2011 Segurança do profissional de comunicação 

Liberdade da imprensa e expressão 

Lei de acesso à informação 

Comunicação Pública 

Internet 

Formação do profissional de comunicação 

2012 Segurança do profissional de comunicação 

Liberdade da imprensa e expressão 

Lei de acesso à informação 

Internet/banda larga 

Universalidade de acesso à internet 

Mídia e infância 

2013 Segurança do profissional de comunicação 

Liberdade da imprensa e expressão 

Comunicação Comunitária 

Internet/banda larga 

Universalidade de acesso à internet 

Mídia e educação 

Alfabetização midiática e informacional 

2014 Segurança do profissional de comunicação 

Liberdade da imprensa e expressão 

Internet/banda larga 

Exercício da profissão de jornalista 

Telefonia móvel  

Comunicação e acessibilidade  
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destoa de outras ações desenvolvidas pela organização. Não há citação direta à política 

de comunicação. 

No ano de 2010 há uma significativa ampliação de matéria sobre a área – 14 

matérias. Isso também se reflete na ampliação de temas. É importante destacar à 

menção à Lei Geral de Acesso à Informação (PL.5228/2009) nas matérias que tratam do 

acesso à informação. Outro destaque importante é, embora haja ampliação de temas as 

ações se assemelham ao ano anterior -  nota pública, seminário, curso.  

O ano de 2011 também apresenta variedade de temas, sem apresentar variação 

das ações em relação ao ano anterior. O que merece destaque é a citação, de forma mais 

incisiva, à política de comunicação no Brasil, com destaque para aprovação e 

implementação da LAI. Pouco frequente nas matérias publicadas pela Unesco, a matéria 

parabeniza diretamente o Senado brasileiro pela aprovação da lei. Outro importante 

destaque é o seminário sobre questões ligadas à sustentabilidade da EBC, um dos 

gargalos da política brasileira de comunicação pública neste período. As notas públicas 

sobre ameaças e assassinatos de profissionais da comunicação apresentam boa 

incidência nas matérias publicadas, representando 07 das 19 matérias para o período.  

O ano de 2012 dá sequência às ações relacionadas à EBC, com realização de 

debate sobre emissoras públicas de comunicação e lançamento de publicação “Serviço 

Público de Radiodifusão: um estudo de direito comparado”. Duas matérias referem-se à 

assassinatos de jornalistas no exercício da profissão. Destaque para a parabenização ao 

governo brasileiro pela entrada em vigor da LAI.   

Uma ação distinta de realizadas nos anos anteriores é a criação de Centro de 

Estudos Regionais para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação no Brasil (SP). 

O Centro, estabelecido em São Paulo (Brasil), tem como função apoiar a América 

Latina e os países de língua portuguesa da África com estudos sobre o andamento e o 

impacto da construção de sociedades de conhecimento inclusivo por meio da 

informação e da comunicação. Não há mais menção ao Centro neste ano, e nos anos 

seguintes analisados por esta pesquisa.  

O ano de 2013 mantem a quantidade de matérias em relação aos anos anteriores.  

Embora apresente um espectro amplo de temas, a maior parte refere-se a publicações 

internacionais traduzidas para o português. As matérias tratam do lançamento da versão 

em português: isso ocorre para os temas de segurança do jornalista, alfabetização 
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midiática e banda larga. Há duas matérias que são notas de pesar sobre assassinatos de 

jornalistas. Diferentemente dos anos anteriores, não há menção à LAI e EBC. 

Para o ano de 2014 ano permanece uma variedade temática. É importante 

destacar que as ações não são presenciais, com exceção do seminário sobre liberdade de 

expressão e justiça, realizado no Rio de Janeiro. As matérias tratam de notas sobre 

banda larga e liberdade de imprensa (2 matérias), lançamento de publicações (4 

matérias) e menções à segurança do jornalista e consulta pública.  Não há menções à 

política de comunicação brasileira.  

 

Considerações finais 

São tendências verificadas na análise das matérias: as narrativas das matérias 

não apresentam os contextos presentes na política de comunicação no Brasil – não é 

evidenciada justificativas econômicas, sociais e políticas para a realização, na maior 

parte, das ações desenvolvidas; é predominante o foco das ações (notas, publicações, 

seminários) dirigidas aos sujeitos da comunicação 

Em diálogo com pressupostos do organismo, as prioridades da Unesco para a 

área determinam, preponderantemente, as ações. Desta forma há pouca circulação por 

temas fora do espectro definidos pelos documentos do organismo. Assim, é possível 

identificar que as ações noticiadas pouco dialogam com agendas da política de 

comunicação para o período como I Conferência Nacional de Comunicação (2009), 

Marco Civil da Internet (2014) e Classificação Indicativa (ação no Superior Tribunal 

Federal impetrada em 2011). As exceções são as menções à Lei de Acesso à informação 

(LAI) e à Empresa Brasil de Comunicação (EBC). 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIÊNCIA E A 

CULTURA Sobre a Unesco no Brasil. Disponível em 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/  Acesso em 05.out.2016 

______. Um Mundo. Muitas Vozes – Comunicação e informação na nossa época. Rio: 

Fundação Getúlio Vargas, 1983. 

_______Programas y Presupuesto Aprobadas. Conferência Geral da Unesco.  

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/


VI Encontro Nacional da UlepiccBrasil – Brasília – 9 a 11/11/2016

Do Espetáculo Mistificado às Cenas do Cotidiano: 
Uma Análise do Projeto Everyday África1

Marcela Chaves Barino do Valle2

Patrícia Saldanha3

Resumo
O artigo pretende refletir se as fotografias, quando publicadas e popularizadas nas mídias sociais, podem
assumir um caráter contra-hegemônico que discute como questões de ordem social e humana têm sido
banalizadas por conta da superexposição espetacularizada da mídia hegemônica.  Através de pesquisa
bibliográfica e análise das imagens do projeto “Everyday África”,  analisaremos se há priorização da
fotografia  do  cotidiano  como  forma  de  preencher  as  lacunas  e  desconstruir  a  representação
midiaticamente pré-fabricada do continente.

Palavras-chave: fotografia, representação,  EverydayAfrica

Abstract
The article aims to reflect  if  the photographs, when published and popularized in social media, may
assume a counterhegemonic character that discusses how issues of social and human order have been
trivialized due to the spectacular over exposure of the hegemonic media. Through bibliographic research
and analysis of the Everyday Africa project's images , we will analyze whether there is prioritization of
everyday photography as a way of  filling the gaps and deconstructing the continent's  pre-fabricated
representation.

Keywords: Photography, representation, EverydayAfrica

INTRODUÇÃO

O presente artigo refletirá  sobre a  proposta  do projeto fotográfico,  em plena

expansão nas mídias sociais: “mudar a forma como vemos o mundo”. Parte-se do

pressuposto  de  que  as  imagens  observadas  cotidianamente  no  contexto  midiático

contribuem para a forma como o cidadão comum absorve as referências que auxiliam na

construção de suas visões de mundo.  

Criado em 2012 por Peter DiCampo, fotojornalista, e Austin Merrill, escritor, o

“Everyday África” tem como proposta registrar, por celular, cenas do cotidiano africano

para  desconstruir  a  percepção  mistificada  e  espetacular  edificada  pela  mídia

hegemônica. Em entrevista a Sean Jacobs no “Africa is a Contry”, em 2014, DiCampo

1 Trabalho apresentado no GT4 – Políticas Culturais e Economia Política da Cultura, VI Encontro Nacional da 
ULEPICC-Br.
2 Mestranda PPGMC – UFF, Membro do LACCOPS; marcelachaves@gmail.com
3 Profª. Drª. do curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UFF;  Membro permanente PPGMC-
UFF, Coordenadora LACCOPS; Membro fundador do INPECC; patsaldanhappgmc@gmail.com
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conta como surgiu o projeto. Ao documentar a Costa do Marfim para uma reportagem

sobre a guerra na região, o fotógrafo buscava imagens que exemplificassem o cenário de

caos  e  violência  e,  ao  mesmo tempo,  ele  e  o  repórter  registravam casualmente,  no

celular, as cenas do dia a dia. Ex moradores da África, estavam familiarizados com o

continente para além dos eventos que iriam documentar. Perceberam que as fotos das

cenas familiares, tiradas ao acaso, ‘diziam mais’ sobre o cotidiano da região do que as

tiradas  ‘profissionalmente’.  O  fato  os  fez  refletir  sobre  o  processo  de  produção  de

notícias, e foi também o ponto de partida do presente artigo.

O ESPETÁCULO MISTIFICADO

Com  o  objetivo  de  atingir  grande  audiência,  a  mídia  prima  por  fotografias

impactantes em reportagens espetaculares capazes de gerar empatia no grande público.

Porém, tais imagens reforçam um padrão de notícias pré-concebidas que cristalizam as

visões estereotipadas retratadas pelos meios de comunicação massivos tradicionais. “A

imagem como choque e a imagem como clichê são dois aspectos da mesma presença.

[...]  A imagem  ultrafamiliar,  ultracelebrada  –  de  agonia,  de  ruína  –  constitui  um

elemento  inevitável  do  nosso  conhecimento  da  guerra  mediado  pela  câmera”

(SONTAG, 2003, p.24). Ainda que não sejam falaciosas, são reportagens tendenciosas

ao salientar apenas o lado dos fatos, que olha para o pré-configurado como ‘notícia’,

como extraordinário. Correspondem às características de uma Sociedade do Espetáculo,

como definiu Guy Debord afirmando que “uma visão de mundo que se objetivou. [...] o

espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante na sociedade” (1997, p.14). 

A busca por imagens chocantes e dramáticas e a repetição constante de cenas de

violência  e  miséria,  amplificadas  pela  ausência  de  outras  representações  simbólicas,

podem moldar um imaginário mistificado de um continente distante. Pessoas que nunca

estiveram pessoalmente nesses lugares os julgam pelo que ‘conhecem’ através da mídia.

“Without daily life imagery of normal and even mundane situations, the West will still

thinks of Africa as poor and starving with no exceptions, the Middle East as explosively

violent at all times and in all places” (DICAMPO, 2014).

Assim,  os  meios  de  comunicação  de  massa  exercem  a  hegemonia  das

representações e se valem de ideologias para conseguir a manutenção do consenso que
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os  legitima.  É  pelo  consenso  e  não  pela  coação  que  a  hegemonia  opera

estrategicamente, já que não se trata apenas de dominar através do 

nível articulado superior de “ideologia”, nem são as suas formas de
controle  apenas  as  vistas  habitualmente  como  “manipulação”  ou
“doutrinação”. É todo um conjunto de práticas e expectativas, sobre a
totalidade da vida:  nossos sentidos  e distribuição de energia,  nossa
percepção de nós mesmos e nosso mundo. (WILLIAMS,1979, p.113).

A fotografia a serviço da mídia hegemônica é previamente selecionada, excluída

ou editada de acordo com os interesses dos conglomerados empresariais capitalistas que

detém a hegemonia dos meios de comunicação de massa da sociedade do espetáculo.

Gramsci já alertava para “a ação dos jornais como verdadeiros partidos políticos, na

medida em que influem, com ênfase e enfoque determinados, na formação da opinião

pública e nos modos de assimilação dos acontecimentos” (apud MORAES,2009, p.42-

43). O mundo que se tornou visível é fabricado a serviço de interesses mercadológicos

que decidem o que a massa vê e de que forma deve ser vista. 

Há uma imposição para se criar padrões universais gerais que tendem a excluir o

‘outro’ (o singular), das representações e dos discursos, ou a classificá-lo e estigmatizá-

lo  em visões  naturalizadas  e  ultrageneralizadas  que  podem ser  utilizadas  em juízos

provisórios comuns à vida cotidiana e que, se não for refutado, a posteriori, não somente

podem contribuir para a formação de preconceitos como fortalecer sua cristalização em

absolutos (HELLER, 2014). 

Além da consolidação de um imaginário baseado em visões estereotipadas  e

preconceituosas do outro, a consequência da reprise contínua das mesmas fotografias

solidificam uma sensação de eternização das circunstâncias.  Kellner concorda quando

afirma que o que é 

cultural e historicamente contingente aparece como natural e eterno;
os interesses particulares de uma classe aparecem como universais;
[...] A ideologia, pois, é uma retórica que tenta seduzir os indivíduos
para que estes se identifiquem com o sistema dominante de valores,
crenças e comportamentos. Reproduz as condições reais de existência
desses  indivíduos,  mas de uma forma mistificada na qual  eles  não
conseguem  reconhecer  a  natureza  negativa  e  historicamente
construída, portanto modificável, de sua sociedade (KELLNER, 2001,
p.147)
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Deve-se atentar, contudo, para o fato de que, com a familiaridade das fotografias

do cotidiano próprio a todos os homens, a mistificação pode encontrar um meio de ser

combatida e, quem sabe, desvelada. 

AS CENAS DO COTIDIANO: EVERYDAY ÁFRICA

Na contramão da fotografia de notícias subsumida à lógica da mídia capitalista,

surge a fotografia do cotidiano nas mídias sociais com intuito de visibilizar o que ainda

não havia alcançado espaço: o outro. É a partir da reflexão sobre a representação do

outro que o “Everyday África” será analisado e é nessa direção que Hall  pensa em

“'contraestratégias' e nas 'políticas de representação'” – a maneira como um sentido pode

ser  disputado,  e  se  um  regime  específico  de  representação  pode  ser  desafiado,

contestado ou transformado” (2016, p.28).

As mídias sociais possibilitam a visibilidade de fotografias de cenas corriqueiras

que, a priori, não estariam aptas às páginas dos jornais e revistas, pois não costumam

despertar  o  interesse  das  coberturas  midiáticas.  Ao  decidirem  incluir  e  exaltar  as

fotografias  ‘não-acontecimentais’  do  cotidiano,  contestam  o  regime  hegemônico  de

representação. Neste artigo foram analisadas as postagens de fevereiro a setembro de

2016 no perfil @everydayafrica Instagram, principal área de atuação do projeto. Das

712 fotografias postadas, foram selecionadas as 80 mais visibilizadas, com 15 autorias

diferentes:  dez  homens  e  cinco  mulheres,  entre  jovens  fotógrafos,  fotojornalistas

profissionais e artistas visuais, espalhados por todo o território. 
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O “Everyday África” propõe a construção coletiva através de múltiplas vozes e

visões, dos colaboradores que podem ser ou não fotógrafos profissionais, africanos ou

não, desde que residam no continente. 

A  finalidade  é  apresentar  uma  visão  não  unificada  da  África,  aproveitar  a

dinâmica dos aplicativos para desvendar os lugares sob uma multiplicidade de visões. O

objetivo não é retratar uma “África feliz”, a ponto de cometer o mesmo equívoco de

uma visão parcial dos fatos. Também não afirma que não existe violência e miséria, mas
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enxergar um continente apenas sobre esses aspectos é promover uma visão limitada e

tendenciosa da realidade. 
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As imagens comuns ao dia a dia de “todos nós”, convidam à vinculação por

semelhança. Cenas  ordinárias  de  pessoas  onde  a  diferença fala  mais  alto  –  pois

denotam elementos comuns à outra cultura – clamam por um olhar mais compreensivo e

aberto ao diferente que não deixa de ser “um como nós”. Problematiza-se, portanto:  é

possível  olhar  o  outro  com  mais  equidade  e  se  desprender  de  um  regime  de

representação hegemônico (culturalmente construído), a partir da inclusão de imagens

fotográficas onde a diferença que desperta a atenção aponta para o rompimento de pré-

concepções de mundo?

Apesar  do sentido  estar  em constante  negociação,  Hall  alega que “embora a

adição de imagens positivas ao repertório amplamente negativo do regime dominante de

representação aumente  a  diversidade  [...]  o  aspecto  negativo  não é  necessariamente

deslocado” (2016, p.218).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através de novas formas de comunicação abrem-se caminhos possíveis para a

prática social e política da fotografia, não mais restrita às mídias tradicionais tampouco

aos  fotógrafos  profissionais.  Com  a  análise  do  projeto  Everyday  África  pode-se

observar que há investidas que almejam escapar e contestar a lógica hegemônica de

produção  de  imagem. Interferindo  no  processo  de  construção  de  um  imaginário

mistificado midiático ao acrescentar uma multiplicidade de outras representações, os

Projetos  Everyday  tencionam  o  regime  representacional  ao  possibilitar  a  visão  do

‘outro’ como ‘um como nós’. Só entrando em contato com o que foi pré-julgado, há

chance de se  moldar  novas percepções do diferente. 
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Não  se  pode  afirmar  que  o  Everyday  consegue  remodelar  o  regime  de

representação do africano. Porém, o projeto tem conquistado reconhecimento mundial

crescente e amplificado o alcance das fotografias que faltavam ao imaginário social.
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Políticas  Públicas de Cinema: O Impacto do Fundo Setorial do Audiovisual no 
cinema brasileiro1 

 

Autor: Sérgio Ribeiro de Aguiar Santos2 

 

Resumo 

O objetivo deste artigo é apresentar o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) como uma política pública 
de fomento das atividades audiovisuais no Brasil. Buscamos demonstrar os seus primeiros resultados 
alcançados entre os anos de 2013 e 2015. Como questionamento, se analisa se há equidade e amplitude 
na distribuição dos recursos do FSA. Como metodologia, se analisa os documentos: Relatórios do 
Comitê Gestor do FSA (CGFSA) de 2008 até 2013. Complementarmente, foram realizadas entrevistas 
em profundidade. Utiliza-se modelo de análise de políticas públicas proposto por Albino Rubim 
(RUBIM, 2011) e, como referencial teórico, se optou pela Economia Política da Comunicação (EPC). 
Como contribuição se analisa resultados dos investimentos do FSA e se constata aumento significativo 
na produção, distribuição e exibição de produtos audiovisuais brasileiros. 

Palavras-chave: Cinema brasileiro, Políticas Públicas, Fundo Setorial do 
Audiovisual. 

Abstract 

In this article on the Audiovisual Sectorial Fund (FSA), the FSA is evidenced as a public policy for the 
promotion and regulation of audiovisual activities in Brazil and presents its results from 2008 to 2015. 
As a question, we analyze whether there is equity and breadth Distribution of FSA resources. As a 
methodology, documents are analyzed: Minutes, Resolutions and Reports of the Management 
Committee of the FSA (CGFSA). In addition, in-depth interviews were conducted. A model of public 
policy analysis proposed by Albino Rubim (RUBIM, 2011) is used, and as a theoretical reference, we 
opted for the Political Economy of Communication (EPC). As a contribution, the results of FSA 
investments are analyzed and there is a significant increase in the production, distribution and 
exhibition of Brazilian audiovisual products. 

Keywords: Brazilian Cinema, Public Policies, Sectorial Audiovisual Fund. 
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Introdução 

Este artigo busca apresentar a evolução do setor cinematográfico brasileiros a 

partir da operacionalização de um novo modelo de política pública voltado para o 

cinema e o audiovisual no Brasil, através das linhas de ações dos programas de 

desenvolvimento fomentados pelo Fundo Setorial do Audiovisual executados pela 

Ancine. Assim, buscamos verificar o impacto desse novo modelo de investimento 

voltado para o setor produtivo do cinema nacional. 

O Fundo Setorial do Audiovisual é hoje o instrumento destinado ao fomento das 

atividades do setor do audiovisual no Brasil. Sua estrutura financeira resulta de 

diferentes instrumentos, tais como investimentos, financiamentos, operações de apoio 

e de equalização de encargos financeiros para fomentar a cadeia produtiva do cinema 

e do audiovisual. O FSA é ainda muito recente, porém, fazer um primeiro esforço 

neste sentido, pode servir de base para futuras análises. 

Como apoio teórico recorremos ao pensamento de Vincent Mosco sobre a 

Economia Política da Comunicação em seu artigo “A Economia Política da 

Comunicação: Uma atualização dez anos depois ” . Mosco faz um panorama sobre a 

abordagem e aproximação da Economia Política com os estudo da comunicação, 

segundo o autor, a economia política é também caracterizada por um interesse em 

examinar o todo social ou a totalidade das relações sociais que levam à vida 

econômica, política, social e cultural. (Mosco, 2005, LVII) 

A luz da EPC buscamos fazer uma reflexão para estabelecer um olhar crítico sobre as 

políticas públicas que foram criadas para suprir as demandas do cinema brasileiro. As 

principais críticas ao Estado brasileiro como principal ator no fomento a produção e 

na indução de ações comerciais para o conteúdo brasileiro, o que nos leva a seguinte 

hipótese: o estímulo a indústria audiovisual, através de políticas públicas para à 

cultura e o cinema, valorizando a atividade comercial, através de ações e programas 

governamentais, acabam favorecendo alguns grupos e não amplia de forma efetiva os 

benefícios para os outros atores da cadeia produtiva e também não viabiliza o acesso 

da sociedade a produção financiada com recurso público.  
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A contribuição da EPC para este artigo está voltada para um entendimento 

sobre o ambiente estamos inseridos quando pensamos na análise de aspectos políticos 

e econômicos voltado para comunicação e cultura e que envolvem também nosso 

tema. Dessa maneira, buscamos ressaltar os principais aspectos e processo que 

envolvem e interligam estes setores do cinema brasileiro no contexto da EPC e a 

importância da uma reflexão sobre os fatores econômicos e políticos sobre o campo 

da comunicação e da cinematografia brasileira, no que diz respeito a produção, 

distribuição, comercialização e exibição de filmes nacionais em território brasileiro. 

Assim, a busca por uma definição e conceito sobre a EPC se faz necessária para 

iniciar uma pesquisa em um campo tão específico e generalizado, segundo Mosco a 

EPC pode ser entendida como :  

“... En un sentido estricto, economía política es el estudio de las relaciones 
sociales, particularmente las relaciones de poder, que mutuamente 
constituyen la producción, distribución y consumo de recursos, incluidos los 
recursos de comunicación. Esta formulación tiene un cierto valor práctico 
porque llama la atención sobre cómo opera el negocio de la comunicación, 
por ejemplo, cómo los productos comunicacionales transitan a través de una 
cadena, de productores (como los estudios de Hollywood) a distribuidores, 
comerciantes y, finalmente, consumidores, cuyas compras, alquileres y 
atenciones alimentan nuevos procesos de producción. Sin embargo, existe 
suficiente ambigüedad acerca de lo que constituye un productor, distribuidor 
o consumidor, como para ser cauteloso con su uso.” (Mosco, 2006, p.LIX) 

O FSA é uma política pública setorial do campo das políticas públicas de 

cultura, mais precisamente uma política pública voltada para o fortalecimento do setor 

do cinema e do audiovisual nacional. É neste sentido que vamos recorrer também ao 

conceito de políticas culturais, com ênfase no livro Cultura e Políticas Culturais, do 

pesquisador brasileiro Albino Rubim, tendo em vista que este autor oferece um 

instrumento de análise de políticas públicas; mas não só por isso. Para Rubim uma  

política cultural contém necessariamente um conceito de cultura. E o primeiro passo 

do pesquisador ao analisar uma política pública é encontrar  e discutir o conceito de 

cultura que ela traz de forma explícita ou implícita. Embora seu livro seja sobre 

cultura e políticas culturais, ele não busca formular nele um conceito próprio de 
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cultura e trabalha com esse conceito em outros autores, como por exemplo, em Néstor 

Canclini: 

"Os estudos recentes tendem a incluir sob o conceito de cultura o 
conjunto de intervenções realizadas pelo Estado, pelas instituições civis 
e por grupos comunitários organizados; a fim de orientar o 
desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessidades culturais da 
população e obter consenso para um tipo de ordem ou transformação 
social. Esta maneira de caracterizar o âmbito das políticas culturais 
necessita ser ampliada tendo em conta o caráter transnacional dos 
processos simbólicos e materiais na atualidade" (CANCLINI, 2001, p. 
65, In RUBIM, 2011, p. 66). 

 Para a análise do Fundo Setorial do Audiovisual como política de cultura e 

cinema utilizamos as orientações metodológicas de Rubim, por considerar que a 

ativação de políticas públicas não só colabora na redefinição democrática do Estado e 

de seu papel, mas viabiliza a incorporação de novos atores. Para pensar nosso objeto 

de pesquisa, o FSA, como política pública, vai-se recorrer ao conceito de políticas 

públicas de Enrique Saravia e Elisabeth Ferrarezi. Segundo esses autores:  
“Trata-se de um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio 
social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. 
Decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações 
que elas provocam no tecido social, bem como pelos valores, ideias e visões 
dos que adotam ou influem na decisão. É possível considerá-las como 
estratégias que apontam para diversos fins, todos eles, de alguma forma, 
desejados pelos diversos grupos que participam do processo decisório. 
(SARAVIA e FERRAREZI, 2006, p. XXVIII)” 

No texto os autores ressaltam que o processo de política pública não possui 

uma racionalidade manifesta. Não é uma ordenação tranquila na qual cada ator social 

conhece e desempenha o papel esperado. Trata-se, portanto, de um processo 

complexo. Assim, este artigo debruça sobre o modelo político e econômico que hoje 

sustenta o fomento ao cinema brasileiro. 

Iremos apresentar neste artigo um breve panorama do FSA, e trazemos como fontes 

de referência, entrevistas feitas durante a pesquisa de campo realizada pelo autor nas  

cidades de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. O depoimentos foram gravados com 

representantes da cadeia produtiva do audiovisual e do cinema brasileiro no âmbito da 

produção, distribuição e exibição de filmes, além de gestores públicos do Ministério 

da Cultura, da Agência Nacional do Cinema - Ancine, da Secretaria do Audiovisual 
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do Ministério da Cultura SAv/MinC, Empresa Paulista de Cinema - SP-Cine, do 

Sindicato Interestadual da Industria Cinematográfica e Audiovisual - Sindav e com 

um pesquisador da área de políticas públicas de cinema. Utilizamos também, para esta 

análise dos resultados,  documentos oficiais do Ministério da Cultura, da Agência 

Nacional do Cinema como: os Regimentos Internos do Comitê Gestor do FSA, além 

do documento de Diretrizes do FSA e dos Relatórios de Gestão do FSA, de 2008 até 

2013. 

O Fundo Setorial do Audiovisual: O impacto da política 

pública de fomento para o cinema brasileiro 

O Fundo Setorial do Audiovisual foi criado como uma categoria de 

programação do Fundo Nacional de Cultura, como uma política pública de cultura 

que inclui o cinema e o audiovisual brasileiro. Vinculado ao Ministério da Cultura, o 

FSA surgiu da Lei n.º 11.437, de 28 de dezembro de 2006 e foi regulamentado pelo 

Decreto n.º 6.299, de 12 de dezembro de 2007.  

A estrutura orgânica do FSA está organizada pelo regimento interno do seu 

Comitê Gestor e pelo regimento interno do Comitê de Investimento do FSA e o 

regulamento Geral do PRODAV. Veja abaixo nos quadros como é a estrutura de  

governança e de operacionalização do Comitê Gestor do Fundo Setorial do 

Audiovisual. 

Organograma: FSA 

Organograma elaborado pelo autor.      Fonte: Ancine 
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Fluxograma: FSA 

   Fluxograma elaborado pelo autor.      Fonte: Ancine 

 

Segundo Rodrigo Camargo, coordenador de fomento da Secretaria de 

Financiamento da Ancine, e coordenador do núcleo do FSA, em uma entrevista  

cedida ao autor na cidade do Rio de Janeiro em novembro de 2015, ele afirma que a 

origem do FSA está ligada a um arcabouço jurídico que já existia. Para Camargo:  

 “...Foi uma solução jurídica de se criar um fundo para o audiovisual 
utilizando um arcabouço jurídico que existia, que é o Fundo Nacional de 
Cultura, que foi criado com Lei Rouanet, que já previa no FNC o FSA que 
ficaria dentro desse arcabouço maior que é a própria lei do mercenato (...) Só 
que o FSA funciona de uma forma autônoma, onde a Ancine é sua Secretaria 
Executiva, tem um Comitê Gestor que define suas regras, esse comitê é 
presidido pelo ministro da Cultura, então a participação do Ministério da 
Cultura se dá presidindo o Comitê Gestor do FSA e a Ancine, vinculada ao 
Ministério da Cultural, é responsável pela Secretaria Executiva do FSA, que 
faz e cuida de toda essa parte de  operacional do FSA....” 3 

Inicialmente, o Fundo Setorial do Audiovisual surge para fortalecer e 

reestruturar a forma de incentivo e investimentos das atividades industriais do 

audiovisual brasileiro. Para Camargo,“... Ele foi pensado inicialmente para recuperar 

a capacidade do Estado de investir diretamente na produção audiovisual....” 4 

Rodrigo Camargo complementa: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Entrevista cedida ao autor na cidade do Rio de janeiro em 09/11/2015. 
4 Entrevista cedida ao autor na cidade do Rio de janeiro em 09/11/2015. 
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“(...) O financiamento direto realizado pelo Estado também foi previsto na 
Lei Rouanet, por meio da criação do Fundo Nacional de Cultura – FNC, além 
de programas desenvolvidos pelo Ministério da Cultura, ganhando maior 
envergadura a partir dos anos 2000. Com a criação da ANCINE em 2001, o 
apoio à atividade audiovisual ganha novamente uma estrutura própria e as 
ações de fomento se consolidam e se diversificam. Neste contexto, a 
instituição do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA, em 2006, torna-se um 
marco de consolidação da política de desenvolvimento do audiovisual na 
última década...”5 

O Fundo Setorial do Audiovisual é um novo instrumento para reformular as 

ações de investimentos, focado em diferentes demandas da indústria audiovisual no  

Brasil. Para o ex-Secretário do Audiovisual Pola Ribeiro, o cinema é um mercado  

consolidado,  e o conteúdo brasileiro ainda cresce com muita luta, cresce  

timidamente, cresce em um desafio constante.6 

O FSA é um fundo de investimentos que foi criado para atender as demandas  

cadeia produtiva como um todo, um instrumento para formulação de ações e 

programas que atendem os anseios da sociedade por um cinema brasileiro e também 

busca dinamizar e impulsionar os elos da cadeia produtiva que não recebiam, até a 

criação do FSA, aporte de investimentos para se desenvolver. 

Para o ex-Secretário do Audiovisual o FSA veio para fomentar um modelo de 

produção mais competitivo utilizando toda a capacidade da cadeia produtiva para 

difundir o conteúdo produzido no país.  

Segundo Pola Ribeiro, o FSA tem como objetivo maior: 

“ (...) fomentar as atividades ligadas ao mercado no sentido e também de 
reforçar o fomento da atividade. Ou seja, ele é recuperado de ações 
comerciais e busca o fomento da atividade muito direcionado as questões de 
mercado. Então, ele é um fundo que aumenta a produção do audiovisual 
brasileiro, e ele vai incidir em uma pressão direta nas questões relacionadas a 
distribuição e exibição.”7 

A indústria cinematográfica brasileira tem hoje o Fundo Setorial do 

Audiovisual como o principal mecanismo de fomento das atividades de cinema no 

país. Sua estrutura contempla diversas atribuições que apoiam diferentes segmentos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Camargo, Rodrigo Albuquerque. A experiência do Fundo Setorial do Audiovisual. Políticas Publicas 
e regulação do audiovisual, pag. 140. Rafael dos Santos, Angélica Coutinho (organizadores) 1ª. Ed.–
Curitiba, PR. 
6 Entrevista cedida ao autor na cidade de Brasília em 26/08/2015,anexo3 pág. 03	  
7 Entrevista cedida ao autor na cidade de Brasília em 26/08/2015. 
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da cadeia produtiva do audiovisual. O primeiro relatório do Comitê Gestor do FSA 

descreve suas principais atividades no que diz respeito à produção, distribuição e 

exibição de conteúdos audiovisuais.  

(...) destacam-se o incremento da cooperação entre os diversos agentes 
econômicos, a ampliação e diversificação da infra - estrutura de serviços e de 
salas de exibição, o fortalecimento da pesquisa e da inovação, o crescimento 
sustentado da participação de mercado do conteúdo nacional e o 
desenvolvimento de novos meios de difusão da produção audiovisual 
brasileira.8 
 

Percebe-se, em uma rápida análise do texto, que os objetivos principais do 

FSA estão ligados a fatores econômicos e de estímulo e fortalecimento de setores da 

cadeia produtiva do cinema brasileiro que antes não recebiam apoio, como 

ressaltamos no início. O FSA hoje é um mecanismo que agrega ações necessárias para 

o desenvolvimento da indústria audiovisual no Brasil para o ex-Secretário Executivo 

do MinC, e atual diretor presidente da empresa SP-Cine Alfredo Manevy, o FSA foi 

uma conquista que introduziu um sistema de financiamento ao setor mais organizado:  

“(...) o FSA é uma revolução, primeiro porque ele tem uma fonte de 
arrecadação própria, e ao ter uma fonte de arrecadação própria ele permite 
que o dinheiro do audiovisual não precise ir para uma disputa, uma 
carnificina por dinheiro público. Então, ele não vai disputar por saúde, por 
educação, é o próprio setor em tese que está alimentando o próprio setor. E 
isso cria uma blindagem muito importante para o próprio fundo. E sem falar 
na quantia de recursos sem precedência. O FSA é uma grande novidade na 
política cultural do país, que aponta para um modelo de financiamento para o 
país muito mais saudável...”9 

 

Para a diretora presidente do Sindicato Interestadual da Industria 

Cinematográfica  e Audiovisual, o Sindav, Silvia Rabello o FSA é um fundo 

diferente, segundo Silvia: 

“... sem dúvida nenhuma o FSA representa um novo momento para produção 
audiovisual brasileira, é a principal fonte de financiamento, sem sombras de 
dúvida. Ele é um fundo que tem características diferentes dos fundos que a 
gente conhece, porque ele é uma figura contável dentro do FNC, ele não tem 
uma personalidade própria. Ele não um fundo autônomo, ele não é um fundo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Primeiro Relatório do Fundo Setorial do Audiovisual 2008. Ancine pág. 13. 2008 

9 Entrevista cedida ao autor na cidade de São Paulo em 02/10/2015.	  
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que recebe os recursos e tem uma administração, porque a maioria do 
recursos do FSA provem de uma contribuição, a Condecine...”10 
 

Os recursos orçamentários do Fundo Setorial do Audiovisual são oriundos da 

própria atividade econômica do setor, através das contribuições recolhidas pelos 

agentes do mercado, como a CONDECINE - Contribuição para o Desenvolvimento 

da Indústria Cinematográfica Nacional, das receitas do FISTEL, das receitas 

decorrentes da não aplicação de incentivos fiscais, das receitas decorrentes de 

aplicações financeiras e de outras ações orçamentárias que lhe foram destinadas. 

CONDECINE – Contribuição para o Desenvolvimento da 

Industria Cinematográfica 

 
Gráfico elaborado pelo autor.      Fonte: Ancine 

Veremos a seguir os resultados das ações do FSA baseado nos programas 

lançados no período de 2008 a 2015. 

A evolução dos resultados de 2008 a 2015 pelo FSA 

Buscaremos agora descrever os resultados alcançados pelos investimentos 

oriundo das ações do FSA, e para isso utilizamos como material de análise os 

Relatórios de Gestão do FSA no período de 2008 à 2015, com o objetivo de 

evidenciar o impacto causado pelos investimentos feitos através dos recursos 

aplicados nos programas de desenvolvimento da indústria do cinema e do audiovisual 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Entrevista cedida ao autor na cidade do Rio de Janeiro em 19/10/2015. 
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brasileiro no âmbito do Fundo Setorial do Audiovisual, o PRODECINE, o PRODAV 

e o PRO-INFRA. Veja o quadro abaixo com os principais programas do FSA. 

Programas de Linhas de Ações  do Fundo Setorial do Audiovisual 
Prodecine:  O Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro - PRODECINE, 

destinado ao fomento de projetos de produção independente, distribuição, 
comercialização e exibição por empresas brasileiras; (Incluído pela Lei nº 11.437, de 
2006). Dividido em 6 linhas de ações. 

Prodav: Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro destinado ao 
fomento de projetos de produção, programação, distribuição, comercialização e 
exibição de obras audiovisuais brasileiras de produção independente; (Incluído pela 
Lei nº 11.437, de 2006). Dividido em 8 linhas de ações. 

Proinfra: Programa de apoio ao Desenvolvimento da Infraestrutura destinado ao fomento de 
projetos de infra - estrutura técnica para a atividade cinematográfica e audiovisual e 
de desenvolvimento, ampliação e modernização dos serviços e bens de capital de 
empresas brasileiras e profissionais autônomos que atendam às necessidades 
tecnológicas das produções audiovisuais brasileiras. (Incluído pela Lei nº 11.437, de 
2006). Dividido em 5 eixos de ações  

Quadro elaborado pelo autor.       Fonte: Ancine 

Vale ressaltar que o aumento dos recursos financeiros investidos através do 

FSA, no período de 2008 à 2015, impactaram na cadeia produtiva do cinema e do 

audiovisual brasileiro nos seguimentos da produção, distribuição, comercialização e 

exibição de filmes e conteúdos audiovisuais contemplados pelas diferentes linhas de 

ações do FSA. Veja o quadro abaixo com a evolução dos recursos disponíveis para as 

linhas de ações do programas de desenvolvimento do FSA. 

Evolução dos recursos do FSA 
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Quadro elaborado pelo autor.       Fonte: Ancine 

Conforme os dados do Panorama do Mercado Cinematográfico e Audiovisual 

Brasileiro, aprovado pela Ancine, na primeira reunião do CGFSA em agosto de 2008, 

anexo ao Documento de Diretrizes do FSA, “...houve um impacto positivo no número 

de filmes anuais lançados, de 25 filmes em 2002 para 78 em 2007...”11 . Porém, com 

relação ao aumento de público e a presença do filme nacional em salas de cinema não 

houve um crescimento expressivo naquele momento. De certa forma isso representou 

no mínimo a necessidade de uma adequação no modelo de políticas públicas para 

produção de filmes brasileiros. A partir da implementação do FSA a realidade da 

produção sofre um impacto significante, como demonstramos no quadro abaixo: 

Evolução na produção de filmes de longa-metragem no período de 

2008 - 2015 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Documento de diretrizes do Fundo Setorial do Audiovisual. Anexo Panorama do Mercado 
Cinematográfico e Audiovisual, pág. 09. 2008.	  
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Como podemos perceber houve uma aumento de mais de 40% no número de 

filmes produzidos ao longo 8 anos.  

O FSA tem uma vertente comercial estabelecida em suas diretrizes e o gargalo 

do escoamento da produção, ou seja, a difusão desses conteúdos é um dos desafios 

para os gestores públicos do Fundo na implementação de ações de incentivo e 

fomento que fortalecem a distribuição e o consumo de conteúdos brasileiro. Em seu 

artigo Rodrigo Camargo, coordenador de fomento da Ancine, caracteriza o FSA como 

um mecanismo de investimentos para toda cadeia produtiva do cinema e do 

audiovisual nacional, segundo Camargo, 

“ O FSA tornou-se o mecanismo de fomento mais abrangente à indústria audiovisual 
nacional, tanto pela conjugação de variadas operações financeiras como 
principalmente, pela possibilidade de destinação dos recursos a todos os segmentos 
da cadeia audiovisual.”12 

Abaixo vemos podemos constar o impacto do FSA na evolução gradual do 

número de público e também o aumento da bilheteria nos cinema brasileiros, 

representando um percentual de 94% e de 222%, respectivamente, no período de 2008 

até 2015. Veja o quadro abaixo. 

 

Quadro elaborado pelo autor.       Fonte: Ancine 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Camargo, Rodrigo Albuquerque. A experiência do Fundo Setorial do Audiovisual. Políticas Publicas 
e regulação do audiovisual, pag. 140. Rafael dos Santos, Angélica Coutinho (organizadores) 1ª. Ed.–
Curitiba, PR.	  
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Para os exibidores independentes os programas e eixos de ações proporcionam 

uma oferta de filmes maior que tínhamos antigamente e pois estimula o aumento no 

números de salas, que vai proporcionar um aumento na venda de bilhetes e 

principalmente vai ampliar o público com acesso ao cinema, inclusive ao cinema 

brasileiro. Com a criação do FSA e dos programas destinados ao setor de exibição 

foram dados os primeiros passos para suprir a  demanda por mais salas de cinema e 

também por um vínculo maior dos exibidores com o conteúdo nacional produzido. 

Abaixo o quadro que demonstra o aumento do número de salas de cinema ao longo de 

2008 e 2015. 

Evolução do número de salas de cinema no Brasil 

Quadro elaborado pelo autor.       Fonte: Ancine 

O quadro acima demonstra um aumento de mais de 90% das salas de cinema 

brasileiras digitalizadas e um aumento de 30% no número de salas de cinema no país 

Considerações finais 

O cinema é uma manifestação cultural de suma importância para nossa população e 

precisa ter suas iniciativas garantidas por mecanismos que estimulem uma igualdade de 

condições dentro de seu próprio mercado, pois, como meio de comunicação de massa integra 

diversas manifestações culturais e movimenta uma economia que transcende suas atividades  

específicas. Conforme sua história, em seus aspectos sociais e culturais, o cinema só pode ser 

unificado como indústria de filmes e conteúdos audiovisuais a partir de sua maturidade 

estrutural, econômica, social e política. Ao longo da história institucional do cinema brasileiro 

evidenciamos níveis distintos de desenvolvimento da atividades relativas ao crescimento da 

cadeia produtiva no país, pois, as instituições que representaram e representam a 

cinematografia nacional apresentaram diferentes momentos e suas ações evidenciaram, ao 

longo do tempo, problemas relativos produção, distribuição e exibição de filmes e conteúdos 

audiovisuais brasileiros no mercado nacional. 
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A comercialização de filmes no Brasil, é um exemplo clássico, pois sempre se 

apresentou insuficiente para promover e estimular as atividades industrias de produção e 

difusão de filmes. Uma vez que estas atividades, de carácter comercial e industrial, não se 

auto sustentam, a partir de suas próprias receitas, ou mesmo recebendo incentivos do Estado 

brasileiro para fomentar sua produção, se caracterizaram insuficiente. O mercado nacional de 

cinema no Brasil sempre foi condicionado e abastecidos, majoritariamente, pelos produtos da 

indústria estrangeira. Esse domínio, exercido historicamente por essa indústria, inviabilizou o 

surgimentos e o crescimento de outros setores do mercado nacional, como por exemplo a 

distribuição e a exibição independentes, pois via de regra, impossibilitou a comercialização de 

obras brasileiras dentro do seu próprio mercado.  

Foi a partir desse panorama que a sociedade civil organizada e o Estado brasileiros 

buscaram resgatar um modelo político e econômicos para o cinema e ao audiovisual nacional 

com o intuito de abrir o mercado nacional para alcançar e oferecer condições competitivas 

para todos os setores que representam a cadeia produtiva do cinema e do audiovisual no país. 

A criação do Fundo Setorial do Audiovisual veio ao encontros dessa necessidade 

histórica do cinema brasileiros, que necessitava de uma política pública capaz de resgatar 

gargalos da indústria brasileira que seriam vitais para estabilidade das atividades comerciais 

no mercado brasileiro de filmes e conteúdos audiovisuais. Assim, a indústria do cinema e do 

audiovisual que se caracteriza como um setor, que ao longo de sua história, sofreu 

transformações em razão de mudanças políticas, tecnológicas e econômicas, e que, atingiram 

prontamente os setores da produção, da distribuição e do consumo de conteúdos e obras 

cinematográficas e audiovisuais necessitavam de mecanismos legais e financeiros para à 

criação de novas políticas públicas de fortalecimento dessas atividades no Brasil.  
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Diversidade cultural no audiovisual: 

Desafios para a expansão no Brasil1
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Resumo 

A regulação brasileira voltada à diversidade cultural no audiovisual  está em processo de expansão nos 

últimos anos. Utilizando a fundamentação teórico-metodológica de Marx, busca-se compreender como 

tem se comportado o mercado cinematográfico na contemplação da diversidade cultural nos anos de 

2013, 2014 e 2015. Utiliza-se a pesquisas bibliográfica, documental e os critérios de avaliação de 

efetividade para concluir que é necessário de maior atenção no processo de distribuição e consumo. 

Palavras-chave: Diversidade Cultural; Produção Audiovisual; Políticas Públicas de 

Comunicação 

 

Abstract 

Brazilian regulation focused on cultural diversity in the audiovisual sector has been expanding in recent 

years. Using the theoretical-methodological foundation of Marx, it is sought to understand how the film 

market has behaved in contemplating cultural diversity in the years of 2013, 2014 and 2015. Use 

bibliographical, documentary research and evaluation criteria of effectiveness for Conclude that greater 

attention is needed in the distribution and consumption process. 

Keywords: Cultural diversity; Audiovisual production; Public Communication 

Policies. 

 

1. CONCEPÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

A fundamentação teórica desta pesquisa se estrutura no pensamento teórico-

metodológico de Karl Marx que parte da concepção de que a produção material é o 

objeto central de atenção do indivíduo que produz em sociedade, que produz a partir de 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT4 –Políticas culturais e economia política da cultura, V Encontro Nacional 

da ULEPICC-Br. 
2
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uma estrutura socialmente determinada que envolvem a relação entre a produção, 

distribuição e o consumo (MARX, 2008, 2011). Utiliza-se ainda a pesquisas 

bibliográfica e documental e os critérios de avaliação dos dados são fundamentados na 

concepção de Franco e Cohen (1992) a partir de fatores econômicos, sociológicos e 

culturais. Para a avaliação de efetividade adota-se a medida do impacto e alcance dos 

objetivos a avaliação de impacto ex post no modelo “antes-depois”. Serão utilizados os 

dados gerais disponibilizados pelo Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual 

– OCA (2016) entre os anos de 2013, 2014 e 2015.  

 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIVERSIDADE CULTURAL NO 

AUDIOVISUAL 

Mundialmente, dois documentos são os principais norteadores acerca da diversidade 

cultural. O primeiro é a Declaração Universal Sobre a Diversidade Cultural 
3
, criada em 

2001 pela Unesco - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura, que apresenta a cultura como sendo “o conjunto dos traços distintivos 

espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um 

grupo social” (DECLARAÇÃO, 2001 p. 3). Entende a diversidade cultural como um 

patrimônio comum da humanidade. O segundo documento é a  Convenção Sobre a 

Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais
4
, adotada pela Unesco 

em 2005 e define a “Diversidade cultural” refere-se à multiplicidade de formas pelas 

quais as culturas dos grupos e sociedades encontram sua expressão” (CONVENÇÃO, 

2007, p. 5). 

No Brasil, a regulamentação da Carta Magna, desde os artigos nº 210 a 224 da 

Constituição Federal
5
 de 1988, são os norteadores fundantes que envolvem a 

contemplação da diversidade cultural e sua relação a comunicação. A aprovação da 

Convenção Sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais para 

o Brasil, por meio do Decreto nº 6.177/ 2007, torna-se o principal marco legal sobre o 

tema para as políticas públicas do país, sendo promulgada por meio do Decreto 

                                                           
3
 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf>. Acesso em : 

02/03/2015. 
4
 Disponível em: < http://www.ibermuseus.org/wp-content/uploads/2014/07/convencao-sobre-a-

diversidade-das-expressoes-culturais-unesco-2005.pdf>. Acesso em: 02/03/2015 
5
 Constituição Federativa do Brasil. Disponível em: 

http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON198804.02.2010/CON1988.pdf. Acesso em: 
15/04/2014. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf
http://www.ibermuseus.org/wp-content/uploads/2014/07/convencao-sobre-a-diversidade-das-expressoes-culturais-unesco-2005.pdf
http://www.ibermuseus.org/wp-content/uploads/2014/07/convencao-sobre-a-diversidade-das-expressoes-culturais-unesco-2005.pdf
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Legislativo nº 485/ 2006, e decreta em seu Artigo 1º que ela “será executada e cumprida 

tão inteiramente como nela se contém” (BRASIL, 2007).  

O Ministério da Cultura, através da Secretaria da Cidadania e da Diversidade 

Cultural, instituída em 2012, torna-se o espaço de gestão, em parceria com a Secretaria 

do Audiovisual, para maior atenção e ações de contemplação do audiovisual junto aos 

núcleos de diversidade cultural. A Agência Nacional de Cinema - Ancine também atua e 

complementa as ações ligadas ao audiovisual. A partir da Lei nº 13.018/2014, que torna 

política de Estado o Programa Nacional de Promoção da Cidadania e da Diversidade 

Cultural, que institui a Política Nacional de Cultura Viva, passa a ter uma política de 

base comunitária que tem como proposta possibilitar a “ampliação do exercício dos 

direitos culturais no Brasil”. (SITE MINC, 2014).  

Especificamente para as produções de conteúdos audiovisuais, foram criadas 

medidas que têm buscado contemplar o decreto da Convenção adotado no país em 

2007. Apontam-se como exemplos o Plano Nacional de Cultura
6
, o Programa Brasil de 

Todas as Telas, implantado em 2014, contido no Plano de Diretrizes e Metas para o 

Audiovisual
7
, adotado em 2013, e a ampliação dos decretos anuais voltados à Cota de 

Tela que, mesmo não sendo novos, vêm ganhando maior abrangência nos últimos anos, 

que envolvem diretamente a contemplação da diversidade cultural.  

Entre as os objetivos do Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual
8
 (2013) 

destacam-se três principais metas (2013, p. 71): a) A expansão do mercado interno; b) A 

universalização do acesso aos serviços audiovisuais, em que se aposta numa expansão 

uniforme e desconcentrada, voltada para um mercado de massas; e c) A transformação 

do Brasil em forte centro produtor e programador de conteúdos audiovisuais. O 

Programa Brasil de Todas as Telas
9
 (2014) apresenta entre seus objetivos: a) 

                                                           
6
 Disponível em: 

<http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/Lei+12.343++PNC.pdf/e9882c97-f62a-40de-bc74-

8dc694fe777a> . Acesso em: 10/11/2015. 
7
Disponível em: <http://www.ancine.gov.br/sites/default/files/folhetos/PDM%202013.pdf>. Acesso em: 

10/11/2015. 
8
 Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual. Rio de Janeiro Agência Nacional do Cinema, 2013: 

Disponível em: <http://www.ancine.gov.br/sites/default/files/folhetos/PDM%202013.pdf>. Acesso em: 

01/10/2016 
9
 Programa Brasil de Todas as Telas (2014). Disponível em:  

<http://ancine.gov.br/sites/default/files/apresentacoes/Brasil%20de%20Todas%20as%20Telas%20-

%2001%2007%2014.pdf>. Acesso em: 10/10/2016 

Conheça o Programa Brasil de Todas as Telas (2014). Disponível em: <http://ancine.gov.br/sala-

imprensa/noticias/conhe-o-programa-brasil-de-todas-telas>. Acesso: 10/10/2015 

http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/Lei+12.343++PNC.pdf/e9882c97-f62a-40de-bc74-8dc694fe777a
http://www.cultura.gov.br/documents/10907/963783/Lei+12.343++PNC.pdf/e9882c97-f62a-40de-bc74-8dc694fe777a
http://ancine.gov.br/sites/default/files/apresentacoes/Brasil%20de%20Todas%20as%20Telas%20-%2001%2007%2014.pdf
http://ancine.gov.br/sites/default/files/apresentacoes/Brasil%20de%20Todas%20as%20Telas%20-%2001%2007%2014.pdf
http://ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/conhe-o-programa-brasil-de-todas-telas
http://ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/conhe-o-programa-brasil-de-todas-telas
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Transformar o país em um centro relevante de produção e programação de conteúdos 

audiovisuais; b) Estimular o desenvolvimento dos agentes econômicos e promover o 

acesso de um número cada vez maior de brasileiros aos conteúdos produzidos, em todas 

as plataformas de exibição.  

  

3. DESAFIOS PARA O CINEMA NACIONAL  

A partir deste cenário de regulação em desenvolvimento da diversidade cultural, 

centrada nesta pesquisa no filmes produzidos no Brasil e exibidos em suas salas de 

cinema, identifica-se que mesmo com o desenvolvimento das políticas públicas de 

comunicação voltadas à diversidade cultural em território nacional, os dados apontam 

distanciamento dos objetivos com o mercado cinematográfico.  

Conforme dados divulgados pelo OCA (2016), é possível identificar que em 

2015 a produção de filmes nacionais representou 28,9% da exibição de filmes lançados, 

com 128 obras, número expressivo, representando quase 1/3 das obras exibidas. No 

entanto, registra-se um público de apenas 13% e uma renda de 11,8% das produções 

nacionais exibidas, o que expõe uma disparidade entre produções e consumo na relação 

tanto entre as obras nacionais, bem como quando comparadas com as obras estrangeiras, 

conforme apresentam as tabelas a seguir. Os dados identificados em 2015 seguem o 

perfil que já vinha sendo apresentado em 2013 e 2014, demonstrando que não foram 

alcançadas mudanças significativas na relação entre produção e consumo no cenários 

cinematográfico nos últimos três anos. O maior desafio no campo envolve a expansão 

no consumo das obras nacionais, já que o processo de criação vem se mantendo estável 

em torno de 1/3 do número de lançamentos. 

Conforme presentado nas tabelas 1, 2 e 3, a renda e o público nas produções 

nacionais segue em acentuada desvantagem em relação as produções estrangeiras. 

Quando analisada a tabela 4 identifica-se no comparativo entre 2013 e 2015 a queda de 

aproximadamente 9% de renda e público das produções nacionais, enquanto o número 

de lançamentos permanece praticamente estável. Já as exibições de produções entre 

lançamentos e reexibições cresceram mais de 20%. Na tabela 5 é possível observar que 

mesmo havendo queda de quase 3% no número de complexos cinematográficos, o 

número de salas de exibição permanecem crendo. Com isso, conclui-se que o número de 
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produções segue positiva, enquanto o gargalo da distribuição e consumo seguem 

acentuadamente em desvantagem, o que apontam o não alcance, até o momento, dos 

objetivos e metas propostos, especialmente “a universalização do acesso aos serviços 

audiovisuais, em que se aposta numa expansão uniforme e desconcentrada, voltada para 

um mercado de massas” (PLANO, 2013, p. 71). 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

Tabela 1: Informe Anual Preliminar 2015 OCA   

ORIGEM BRASIL ESTRANGEIRA 

RENDA R$ 277.616.853,47 - 11,8% R$ 2.072.026.389,70 - 88,2% 

PÚBLICO 22.495.034 - 13% 150.420.023 - 87% 

TOTAL FILMES EXIBIDOS 207 - 26,53% 573 - 74,47% 

LANÇAMENTOS EXIBIDOS 128 - 28,9% 314 - 71,10% 
Fonte: Dados OCA 2016. Tabela produzida pela autora. 
 

 

Tabela 2: Informe Anual Preliminar 2014 OCA   

ORIGEM BRASIL ESTRANGEIRA 

RENDA R$ 221.853.128,60 – 11,34% R$ 1.734.056.567,39 – 88,65% 

PÚBLICO 19.058.142 – 12,24% 136.552.287 – 87,75% 

TOTAL FILMES EXIBIDOS 174 -26,04% 494 – 73,95% 

LANÇAMENTOS EXIBIDOS 114 - 29% 279 - 71% 

Fonte: Dados OCA 2016. Tabela produzida pela autora. 
 

 

Tabela 3: Informe Anual Preliminar 2013 OCA   

ORIGEM BRASIL ESTRANGEIRA 

RENDA R$ 297.072.056,07 – 16,94% R$ 1.456.128.515,76  - 83,05% 

PÚBLICO 27.789.804 – 18,58% 121.728.465 – 81,41% 

TOTAL FILMES EXIBIDOS 167 – 29% 407 – 70,9% 

LANÇAMENTOS EXIBIDOS 129 - 32,49% 268 - 67,5% 

Fonte: Dados OCA 2016. Tabela produzida pela autora. 
Fonte: Dados OCA 2016. Tabela produzida pela autora. 

 

TABELA 4: Comparativos 2013-2014-2015    

ORIGEM 2013 2014 2015 
Crescimento de 2015 
em relação a 2013 

RENDA R$ 297.072.056,07 – 16,94% R$ 221.853.128,60 – 11,34% R$ 277.616.853,47 - 11,8% Queda de 9,34% 

PÚBLICO 27.789.804 – 18,58% 19.058.142 – 12,24% 22.495.034 - 13% Queda de 8,94% 

TOTAL FILMES 
EXIBIDOS 

167 – 29% 174 -26,04% 207 - 26,53% Crescimento de 23,95% 

LANÇAMENTOS 
EXIBIDOS 

129 - 32,49% 114 - 29% 128 - 28,9% Crescimento de 0,77% 
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TABELA 5: Informe OCA: Salsas de exibição - 2013/2015        

Ano 2013 2014 2015 
Comparativo 
2015 a 2013 

Salas de exibição / Screens 2.678 2.833 3.005 12,2% 

Salas de exibição digitais (padrão DCI) / DCI Digital Screens 1.353 1.770 2.874 11,2% 

Salas de exibição 3D / 3D Screens 854 1.039 1.190 31,0% 

Número de complexos / Movie theaters 721 746 742 -2,9% 

Fonte: Dados OCA 2016.  Parte da tabela que integra os Dados Gerais do Mercado Audiovisual Brasileiro - OCA 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Identifica-se que mesmo diante de uma normatização que vem se expandido e 

aprimorando nos últimos anos, as exibições nacionais enfrentam o desafio melhoria no 

processo de consumo.  
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