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Essa nova maneira de pensar a Internet dá origem a um mundo muito 

mais smart do que imaginamos. A diversidade das internets, as 

singularidades nacionais, as línguas, as culturas têm o seu devido lugar 

no mundo digital. A internet não é hostil às identidades, às diferenças 

locais, às línguas, como tampouco se posiciona contra a ‘exceção 

cultural’ ou a diversidade. Essa é a boa notícia e a principal descoberta 

deste livro.  

 

Frédéric Martel (2015, p.12)    



RESUMO 

 

O Plano Nacional de Cultura (PNC) foi regulamentado em lei no Congresso Nacional, 

em dezembro de 2010, após amplos debates realizados em nível nacional com artistas, 

intelectuais, gestores de política cultural de órgãos públicos e privados, dentre outros. O 

Sistema Nacional de  Cultura (SNC), criado por lei específica - Art 216-A da  Emenda 

Constitucional nº 71, de  29 de novembro de 2012,  é o principal articulador federativo 

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

a sociedade civil.  A pesquisa “Sistema Nacional de Cultura (SNC): Uma avaliação da 

implementação no RN (2010-2015)” teve por objetivo geral realizar uma avaliação da 

implementação da política cultural no Rio Grande do Norte (RN), após advento do 

PNC/SNC, no período 2010-2015. Dentre os objetivos específicos, figuraram: mapear e 

analisar o desenho institucional do PNC e do SNC; avaliar a implementação do SNC no 

RN, com respectivos Sistema Estadual e Sistemas Municipais de Cultura de uma amostra 

de Natal e 10 municípios, no período 2010-2015, ano em que o Ministério da Cultura 

(MinC) realizou revisão da implementação do PNC/SNC. Das três dimensões da cultura 

– simbólica, cidadã e econômica, a partir de conceito definido pelo MinC – a pesquisa 

investigou principalmente a econômica, em especial a economia criativa. Para a 

realização da pesquisa, o processo metodológico consistiu de revisão da literatura e 

pesquisa documental da política cultural brasileira. Em seguida, foram realizadas 

pesquisas de campo, com entrevistas a gestores, artistas, intelectuais, produtores culturais 

de Natal e de dez municípios, acerca da implementação do SNC no quinquênio citado. A 

Pesquisa demonstrou que foi parcialmente efetivada a implementação do SNC no RN 

(2010-2015). Natal, por meio da Fundação Capitania das Artes (Funcarte),  foi a cidade 

da amostra que mais avançou para implementar um Plano e Sistema Municipal a ser 

interligado ao Sistema Estadual de Cultura e ao SNC. Na Fundação José Augusto (FJA) 

prevaleceu a morosidade e descontinuidades, na implementação do Plano, do Sistema 

Estadual de Cultura e na administração de bens culturais, como mostram os fatos de que 

a Biblioteca Pública Câmara Cascudo e o Teatro Alberto Maranhão (TAM) foram alguns 

dos equipamentos culturais do Estado que passaram anos fechados para reformas.  

 

Palavras-chaves: Política pública. Avaliação de políticas públicas. Política cultural. 

Sistemas.  Direitos culturais. Economia da cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The National Cultural Plan (PNC) was regulated by law in the National Congress in 

December 2010, after extensive discussions at the national level with artists, intellectuals, 

cultural policy managers from public and private agencies, among others. The National 

System of Culture (SNC), created by a specific law - Art 216-A of Constitutional 

Amendment No. 71, of  November 29, 2012, is the main articulator federative of the PNC, 

establishing mechanisms of shared management between the federated units and the civil 

society. The research "National System of Culture (SNC): An evaluation of the 

implementation in the RN (2010-2015)" had as general objective to carry out an 

evaluation of the implementation of cultural policy in Rio Grande do Norte (RN), after 

the advent of the PNC/ SNC, in the period 2010-2015. Among the specific objectives 

were: to map and analyze the institutional design of the PNC and the SNC; to evaluate 

the SNC implementation in the RN, with the respective State System and Municipal 

Cultural Systems of a sample of Natal and 10 municipalities, in the period 2010-2015, 

year in which the Ministry of Culture (MinC) carried out a review of the PNC/SNC 

implementation. From the three dimensions of culture - symbolic, citizen and economic, 

from a concept defined by the MinC - the research investigated mainly the economic, 

especially the creative economy. To carry out the research, the methodological process 

consisted of literature review and documentary research of brazilian cultural policy. Then, 

field surveys were conducted, with interviews with managers, artists, intellectuals, 

cultural producers from Natal and ten municipalities, about the implementation of the 

SNC in the mentioned quinquennium. The Research shows that the implementation of 

the SNC in the RN (2010-2015) has been partially implemented. Natal, through the 

Captaincy of Arts Foundation (Funcarte), was the sample city that most advanced to 

implement a Municipal Plan and System to be interconnected to the State System of 

Culture and the SNC. At the José Augusto Foundation (FJA) moroseness and 

discontinuities prevailed in the implementation of the Plan and the State System of 

Culture and in the administration of cultural assets, as shown by the fact that the Public 

Libray Câmara Cascudo and the Teather Alberto Maranhão (TAM) were some of the 

state's cultural facilities, which have been closed for years. 

 

Keywords: Public policy. Evaluation of public policies. Cultural policy. Systems. 

Cultural rights. Economy of culture. 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Le Plan National de la Culture (PNC) a été réglementé par la loi au Congrès National en 

décembre 2010, après de longues discussions au niveau national avec les artistes, les 

intellectuels, les responsables de la politique culturelle des organismes publics et privés, 

entre autres. Le Système National de la Culture (SNC), créé par la loi spécifique  –  

l'article 216-A de l'amendement constitutionnel n ° 71 du 29 Novembre 2012, est la 

principale articulateur fédéral du PNC, l'établissement d'accords de gestion partagée entre 

les gouvernements fédéral et société civile. La recherche « Système National de la Culture 

(SNC): Une évaluation de la implémetation dans RN (2010-2015) » avait comme objectif 

général une évaluation de la implémetation de la politique culturelle à Rio Grande do 

Norte (RN), après création de le PNC /SNC, dans  le période 2010-2015. Les objectifs 

spécifiques comprenaient: la cartographie et l'analyse de la conception institutionnelle de 

le PNC et du SNC; évaluer la implémentation du  SNC dans RN, avec le système d´état 

respectif et le système municipal d'Etat de la culture et 10 municipalités de le période 

2010-2015, année dans laquelle Ministère de la Culture (MinC) procédé à un examen de 

la implémentation de le PNC / SNC. A partir des trois dimensions de la culture - 

symbolique, citoyenne et économique, à partir d'un concept défini par le MinC - la 

recherche ont principalement enqueté sur l'économie, en particulier l'économie créative. 

Pour la réalisation de la recherche, le processus méthodologique a consisté en une revue 

de la littérature et une recherche documentaire de la politique culturelle brésilienne. 

Ensuite, des enquêtes de terrain ont été menées, avec interviews avec gestionnaires,  

artistes, intellectuels et producteurs culturels du Natal et dix municipalités, sur la 

implementation du SNC dans le quinquennat cité. La recherche montré que la 

implementation de le SNC dans RN (2010-2015) a été partiellement. Natal à travers de la 

Fondation Capitainerie des Arts (Funcarte), est la ville de l'échantillon qui a progressé de 

plus pour implémentation du plan et système municipal à être connecté au Système 

National de la Culture et Système d'état de la Culture. La Fondation José Augusto (FJA) 

a prévalu des retards et des discontinuités dans la implémentation du Plan et du Système 

National de la Culture et de la gestion des biens culturels, comme le montrent les faits 

que la Bibliothèque Publique Câmara Cascudo et le Théâtre Alberto Maranhão (TAM) 

ont été certaines installations culturelles de l'État, qui ont été fermées pendant des années. 

 

Mots clefs: Politique publique. Évaluation des politiques publiques. Politique culturelle. 

Systèmes.  Droits culturels.  Économie de la culture. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

El Plan Nacional de Cultura (PNC) fue regulado en el Congreso Nacional, en diciembre 

de 2010, después amplios debates realizados a nivel nacional con artistas, intelectuales, 

gestores de política cultural de órganos públicos y privados, entre otros. El Sistema 

Nacional de Cultura (SNC), creado por ley específica- Art 216-A de la Enmienda 

Constitucional nº 71, de 29 de noviembre de 2012, es el principal articulador federativo 

del PNC, estableciendo mecanismos de gestión compartida entre los entes federados y la 

sociedad civil. La investigación "Sistema Nacional de Cultura (SNC): Una evaluación de 

la implementación en el RN (2010-2015)" tuvo por objetivo general realizar una 

evaluación de la implementación de la política cultural en Rio Grande do Norte (RN), 

después del advenimiento del PNC/SNC en el período 2010-2015. Entre los objetivos 

específicos, figuraron: mapear y analizar el diseño institucional del PNC y del SNC; 

evaluar la implementación del SNC en el RN, con el respectivo Sistema Estadual y 

Sistemas Municipales de Cultura de una muestra de Natal y 10 municipios, en el período 

2010-2015, año en que el Ministerio de Cultura (MinC) realizó una revisión de la 

implementación del PNC / SNC. De las tres dimensiones de la cultura - simbólica, 

ciudadana y económica, a partir de concepto definido por el MinC - la búsqueda investigó 

principalmente la económica, en especial la economía creativa. Para la realización de la 

investigación, el proceso metodológico consistió de revisión de la literatura e 

investigación documental de la política cultural brasileña. A continuación, se realizaron 

investigaciones de campo, con entrevistas a gestores, artistas, intelectuales, productores 

culturales de Natal y de diez municipios, acerca de la implementación del SNC en el 

quinquenio citado. La investigación demuestra que la implementación del SNC en la RN 

(2010-2015) ha sido parcialmente efectiva. Natal, por medio de la Fundación Capitania 

de las Artes (Funcarte), fue la ciudad de la muestra que más avanzó para implementar un 

Plan y Sistema Municipal a ser interconectado al Sistema Estadual de Cultura y al SNC. 

En la Fundación José Augusto (FJA) prevaleció la morosidad y discontinuidades, en la 

implementación del Plan y del Sistema Estadual de Cultura y en la administración de 

bienes culturales, como muestran los hechos de que la Biblioteca Pública Câmara 

Cascudo y el Teatro Alberto Maranhão (TAM) eran algunos de los equipos culturales del 

Estado, que pasaron años cerrados para reformas. 

 

Palabras clave: Política pública. Evaluación de políticas públicas. Política cultural. Los 

sistemas. Derechos culturales. Economía de la cultura.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Aprovado no Congresso Nacional, em Brasília, por meio da Lei nº 12.343, 

sancionada em 2 de dezembro de 2010, o Plano Nacional de Cultura (PNC) teve primeira 

versão de texto em 2011, quando foram definidas e aprovadas as 53 metas da Política 

cultural brasileira para o decênio 2010-2020. Discutidas e definidas em ampla 

participação dos mais diversos atores políticos, públicos e privados; acompanhamento do 

Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC) e coordenação técnica da Secretaria de 

Políticas Culturais, ambos órgãos do Ministério da Cultura (MinC), as metas foram 

reunidas em livro digital (2011) e edição impressa1 (2013).  Posteriormente, no segundo 

semestre de 2015, fim do primeiro quinquênio, as metas passaram por  revisão (já estava 

prevista, após quatro anos da entrada em vigor do PNC), tanto na lei que criou o PNC, 

quanto como decorrência do processo de gestão da implantação de política pública, que 

consiste basicamente de formulação, implementação e monitoramento. 

  Em 1° de setembro de 2015, o Ministério realizou reunião do à época ministro da 

cultura Juca Ferreira e dirigentes do sistema MinC, com o objetivo de debater dois 

resultados relacionados ao PNC: o Relatório de Monitoramento 2014 e a Proposta de 

Revisão do PNC 2010-2020, com abertura de consulta pública de revisão das metas do 

PNC. O ministro, secretários e dirigentes da pasta apresentaram as ações e demandas das 

secretarias que compõem o MinC. A reunião (2015) fez parte do programa 

#MincAoVivo, disponibilizada para o público em todo o Brasil, por meio de transmissão 

ao vivo pela TV NBR, cuja gravação foi publicada no dia seguinte no YouTube. 

  O processo de revisão das metas prosseguiu por meio de consulta pública, 

realizada no período de 1 de setembro com previsão inicial de encerramento em 15 de 

dezembro de 2015, mas de acordo com informações disponíveis no site do PNC  

(http://pnc.culturadigital.br/) o prazo foi prorrogado para 15 de fevereiro de 2016.  Com 

a consulta, a sociedade civil teve a oportunidade de participar do desenvolvimento das 

políticas públicas de cultura no País apresentando a sua opinião sobre a proposta do MinC, 

ou então apresentando novas propostas. 

 A partir do advento da lei 2do PNC, o Governo Federal, por meio do Ministério 

da Cultura (MinC) – em parceria  com governos dos Estados e dos Municípios, e órgãos 

                                                           
1 Aqui trabalho  com  o  volume da  terceira edição do livro impresso, de 2013.  
2 A lei 12.343, de 2 de dezembro de 2010  institui o Plano Nacional de Cultura, cria o Sistema Nacional de 

Informações e Indicadores Culturais - SNIIC e dá outras providência 

http://pnc.culturadigital.br/
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ligados à iniciativa privada, como o  Serviço  Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae) (2011), além de representantes da Sociedade Civil –, planejou e 

passou a colocar em prática a institucionalização e implementação do Sistema Nacional 

de Cultura (SNC), criado por lei específica.  

Em contatos iniciais que fiz com gestores da Fundação José Augusto (FJA), órgão 

do Governo do Rio Grande do Norte responsável pela política cultural, e os da Fundação 

Capitania das Artes (Funcarte), fundada no início da década de 1990 e atualmente é o 

órgão executor da política cultural do órgão gestor, que é a Secretaria Municipal de 

Cultura de Natal, por sua vez criada em 2014, constatou-se que na ocasião, em ambos os 

casos, ainda estavam em processo de elaboração os Planos e os Sistemas de Cultura do 

Estado e da capital. No âmbito da FJA, uma das ações em 2015 foi a reinauguração, em 

25 de agosto, da incubadora RN Criativo, que trabalha com a economia criativa, em 

solenidade no Solar João Galvão, sede do projeto, no centro histórico em Natal, com a 

presença do governador Robinson Farias; do à época secretário de Políticas Culturais do 

MinC, Guilherme Varella e outros. Apesar disso, meses depois a política do RN Criativo 

voltou a sofrer descontinuidade, com o fim da parceria MinC e FJA nessa ação cultural.  

 A pesquisa “Sistema Nacional de Cultura (SNC): Uma avaliação da 

implementação no RN (2010-2015)” delimitou como objetivo geral realizar uma 

Avaliação de Política Pública – a Política Cultural no Rio Grande do Norte, pós advento 

do PNC/SNC,  no período 2010-2015 – usando  critérios de um tipo de avaliação, a que 

é conhecida como ex-post, acerca da efetividade da Implementação do SNC, considerado 

pelo MinC o principal articulador federativo do PNC, ao estabelecer mecanismos de 

gestão compartilhada entre os entes federados e a sociedade civil.  A avaliação ex-post é 

aquela realizada concomitantemente ou após a realização de programa, projeto ou um 

plano governamental, no caso planos governamentais para a cultura.   

Dentre os objetivos específicos, destacaram-se: mapear e analisar, de acordo com 

literatura específica, o desenho institucional do PNC e do SNC; avaliar a implementação 

do SNC no RN, com respectivos Sistema Estadual e Sistemas Municipais de Cultura, no 

período 2010-2015, ano em que o Ministério da Cultura (MinC) realizou em Brasília a 

reunião de revisão de monitoramento da implementação do PNC/SNC. Tal revisão está 

prevista no Capítulo II da Lei 12. 343/2010, que trata das atribuições do Poder público, 

ao qual compete, nos termos da mencionada Lei: I - formular políticas públicas e 

programas que conduzam à efetivação dos objetivos, diretrizes e metas do Plano; II - 

garantir a avaliação e a mensuração do desempenho do PNC, dentre outras atribuições. 
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Das três dimensões da cultura – simbólica, cidadã e econômica, a partir de 

conceito definido pelo MinC – a pesquisa investigou prioritariamente a econômica, em 

especial questões acerca de orçamentos, financiamentos e, notadamente, alternativas 

econômicas, como a chamada economia criativa. Quanto ao financiamento, a Lei do PNC 

(2013, p.166) determina, no art. 4º, que os planos plurianuais, as leis de diretrizes 

orçamentárias e as leis orçamentárias da União e dos entes da federação que aderirem às 

diretrizes e metas do Plano Nacional de Cultura disporão sobre os recursos a serem 

destinados à execução das ações culturais previstas na Lei.  

Ainda de acordo com a Lei do PNC (2013, p.166), o Fundo Nacional de Cultura, 

por meio de seus fundos setoriais, será o principal mecanismo de fomento às políticas 

culturais. Estabelece, no art 6°, que a alocação de recursos públicos federais destinados 

às ações culturais nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios deverá observar as 

diretrizes e metas estabelecidas na mencionada Lei. Determina que os recursos federais 

transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios deverão ser aplicados 

prioritariamente por meio de Fundo de Cultura, que será acompanhado e fiscalizado por 

Conselho de Cultura, na forma do regulamento. A Lei define também que o MinC, na 

condição de coordenador executivo do PNC, deverá estimular a diversificação dos 

mecanismos de financiamento para a cultura de forma a atender os seus objetivos e elevar 

o total de recursos destinados ao setor para garantir o seu cumprimento.  

A principal parte do processo metodológico desta Tese de Doutoramento é 

trabalhada no capítulo 4, no qual é realizada a Avaliação da Implementação do PNC/SNC 

no RN no período 2010-2015.  Nesse capítulo, o processo metodológico (COMBESSIE, 

2004) consiste de revisão da literatura sobre avaliação de políticas públicas 

(ARRETCHE, 2007; FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 2007), especificamente de como 

realizar uma avaliação de implementação (DRAIBE, sd). Para isso, abordam-se também 

questões metodológicas de avaliação de políticas públicas e da construção de indicadores 

sociais (JANNUZZI, 2012).   

 Antes, foi realizada pesquisa documental para conhecer o desenho institucional 

da política cultural brasileira contemporânea e referente aos atores políticos e sociais do 

Estado e municípios que compõem a amostra, no sentido de se criar e implementar Planos 

e Sistemas de Cultura locais. Nessa direção, a presente Pesquisa utiliza elementos tanto 

do método qualitativo como do quantitativo (RICHARDSON, 2008; MINAYO, 2016). 

Desse modo, a metodologia desta Tese de Doutorado consistiu basicamente em: 
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1) Revisão da Literatura sobre Cultura e Sistemas, Política Cultural, 

Economia da Cultura, Mudanças no Mercado Editorial de Livros, nos 

Direitos Autorais e no Audiovisual, Avaliação de Política Pública, 

principalmente sobre Implementação de Política Pública, para a 

construção do Quadro Teórico acerca dos fundamentos, possibilidades 

teóricas, problematização e perspectivas do objeto em estudo.  

2)  Pesquisa Documental e Pesquisa de Campo. Dentre os métodos de 

levantamento de dados, informações e conhecimentos, utilizados, 

destaca-se o de questionários com perguntas abertas e semiestruturadas, 

com visitas in loco aos órgãos públicos da área – Fundação José 

Augusto, Fundação Capitania das Artes, órgão responsáveis pela 

política cultural do Estado e da capital; além de órgãos públicos, como 

fundações e secretarias municipais de cultura do interior do Estado, de 

uma amostra composta pela capital e dez municípios, bem como órgãos 

ligados à iniciativa privada, como o Sebrae; e também outros espaços 

culturais, em Natal e interior do Estado, para entrevistas com gestores, 

artistas, intelectuais e produtores culturais.  

  

 A maior parte da Pesquisa de campo foi realizada em 2017, mas sempre com 

enfoque principal nos fatos ocorridos entre 2010 a 2015. Decidiu-se que fatos políticos e 

culturais posteriores a esse período, decorrentes do impeachment – considerado por 

muitos um golpe – que derrubou a Presidenta Dilma no início do segundo mandato, entre 

2015 e 2016, serão reportados e avaliados politicamente nas Considerações Finais.  

 A primeira etapa da Pesquisa de campo ocorreu em janeiro de 2017, com viagens 

a municípios do interior que compõem a amostra. A segunda fase foi iniciada no final de 

junho de 2017 com pesquisas na capital e municípios da região metropolitana. Prosseguiu, 

ao longo do segundo semestre daquele ano e foi concluída em 2018, sempre com 

entrevistas presenciais; por e-mail; facebook e whatsapp, a gestores, produtores culturais, 

artistas, intelectuais.   

 Para isso, foi elaborado questionário padronizado, com cinco questões abertas, 

tendo por base os indicadores delimitados a partir da primeira e principal meta do PNC. 

Questões abertas são aquelas nas quais os entrevistados têm mais liberdade e espaço 

discursivo nas respostas, enquanto as perguntas fechadas preveem as respostas possíveis. 

cabendo ao pesquisador marcar a alternativa que corresponde à opinião do entrevistado.  
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 A meta 1 do PNC (2013, p. 24-25)  busca, até 2020, ter o SNC institucionalizado 

e implementado, com 100% das Unidades da Federação (UFs) e 60% dos municípios com 

sistemas de cultura igualmente institucionalizados e implementados. Se alcançada até 

2020, essa meta significará ter sistemas de cultura em todos os estados e em 3.339 cidades 

do Brasil (60%) o que tornaria o SNC efetivamente implantado no território nacional. 

Mas descontinuidades de políticas públicas; os baixos orçamentos para a cultura, em 

níveis federal, estadual e municipal; ameaças de extinção do Ministério da Cultura e 

desmonte de ações culturais do Estado brasileiro, após o golpe de 2016, colocaram em 

risco os avanços alcançados até 2015, como abordo nas Considerações Finais. 

 Desse modo, trabalhou-se a construção dos indicadores a partir da mencionada 

meta 1 do PNC e de seus desdobramentos em níveis estadual e municipal, porque 

constituem condição sine qua non para se efetivar os Sistemas de Cultura. Nesse sentido, 

a meta, como já destacado anteriormente, define que a assinatura e publicação do Acordo 

de Cooperação Federativa é o primeiro passo para que estados e cidades possam aderir 

ao SNC. Feito isso, cada estado e cada cidade deverão construir seu sistema de cultura, 

por meio de leis estaduais e municipais. Assim, a presente Avaliação de políticas públicas, 

no caso a política cultural em níveis federal, estadual e municipal teve como parâmetros 

os seguintes indicadores dos sistemas de cultura estadual e municipais:  

• Implementação de Secretaria de Cultura ou órgão equivalente; 

• Criação do Conselho de Política Cultural;  

• Realização de Conferência de Cultura; 

• Elaboração de Plano de Cultura; e 

• Sistema de Financiamento à Cultura com existência obrigatória do Fundo de 

Cultura. 

A argumentação desta Tese está estruturada, principalmente, da seguinte forma: 

nesta Introdução; em Quatro Capítulos; e nas Considerações Finais. Nos quatro capítulos 

são abordados e avaliados principalmente os fatos da política cultural no RN no sentido 

de implementar os Sistemas Estaduais e Municipais de Cultura, em sintonia com as metas 

e diretrizes do PNC e do SNC no período 2010-2015, primeiro quinquênio do decênio do 

PNC/SNC (2010-2020), bem como a avaliação dos resultados alcançados no período 

citado. É problematizada também a questão de que aimplementação de tais políticas 

culturais correm no momento de grandes mudanças nos espaços sociais e na cibercultura, 

decorrentes da revolução causada no planeta após o advento da internet à atualidade. Nas 
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Considerações Finais, são abordadas as principais conclusões, principalmente acerca da 

efetividade – que foi parcial – da mencionada implementação do SNC no RN, além dos 

fatos ocorridos após 2015.  

O Capítulo 1 discute os conceitos de sistema e de cultura, a partir da visão 

sistêmica de gestores do MinC, fundamentada em teóricos como Edgar Morin – e aqui 

também em Jean Caune – numa compreensão cultural ampla, com base no conceito 

antropológico de cultura, na sociologia da cultura e nos estudos contemporâneos da 

estética da comunicação.  Descreve a política cultural pós 2003 – início do primeiro 

mandato do ex Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, com o qual o MinC 

passou a formular políticas culturais em diálogo com atores políticos públicos e privados, 

no sentido de que se tornem efetivas políticas culturais do Estado brasileiro e não apenas 

políticas de governo, porque se limitando às políticas de determinada gestão do governo 

federal, estas correm o risco de sofrer descontinuidades. Desse modo, discutiu-se questões 

políticas e epistemológicas sobre continuidades e descontinuidades da política cultural 

brasileira. Na parte final deste capítulo, pesquisei as ações do MinC para avaliar, 

confirmar ou revisar as metas do PNC e a implementação do SNC. 

 No capítulo 2, com base em experiências de política cultural em níveis local, 

nacional e internacional – neste, toma-se como referência a invenção do modelo francês 

de política cultural - abordam-se essas questões no contexto potiguar, no período 

2010/2015. Além de uma contextualização do cenário artístico e cultural do RN, 

notadamente de Natal e principais cidades do interior, foi pesquisado o que gestores, 

artistas, produtores culturais e outros atores políticos da  cultura potiguar realizaram para 

discutir, elaborar, implementar e monitorar os Planos e respectivos Sistemas de cultura 

do Estado; de Natal e mais dez municípios da amostra. O levantamento de informações 

foi realizado por revisão bibliográfica; acompanhamento do noticiário do jornalismo 

cultural – principalmente em Natal –; pesquisa documental e entrevistas da pesquisa de 

campo com gestores, produtores culturais, artistas e intelectuais da amostra. Quanto à 

amostra, delimitada de acordo com as regiões geográficas (meso e microrregiões), 

importância política, econômica e cultural das cidades e municípios, dentre outros 

critérios, ela é composta por Natal e os seguintes municípios: Mossoró, Ceará Mirim, 

Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, São José de Mipibu, Macaíba, São Gonçalo do 

Amarante, Extremoz e Parnamirim. Para os estados e cidades interessados em aderir ao 

SNC, como já mencionado, o primeiro passo é a assinatura e publicação do Acordo de 
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Cooperação Federativa. Em seguida, cada estado e cada cidade deverá construir seu 

sistema de cultura, por meio de leis estaduais e municipais.  

O Capítulo 3 expõe as mudanças no mercado editorial de livros, nos direitos 

autorais e no audiovisual, tema da problematização da presente pesquisa, porque tais 

mutações implicam também mudanças na política cultural brasileira, o que fica patente à 

medida em que se aprimoram novas tecnologias, como o streaming; e tendências como a 

da chamada internet das coisas. Esta última, envolve a criação de um sistema dos 

sistemas, o que fica comprovável à proporção em que são solucionadas e aprimoradas 

questões tecnológicas de conectividade para os mais diversos dispositivos. Um dos 

tópicos aborda as perspectivas contemporâneas da dimensão econômica da cultura e a 

denominada economia criativa, a respeito da qual estudos e opiniões se dividem, a 

exemplo do que ocorre com o Marketing cultural, pois são considerados, pelos setores 

mais críticos, como instrumentos do neoliberalismo, que esvaziam o papel do Estado no 

fomento às políticas culturais democráticas e promotoras de cidadania cultural.  

Na perspectiva de Avaliação de política pública, o resultado da Pesquisa de 

campo, em termos qualitativos e quantitativos, é trabalhado metodologicamente no 

Capítulo 4. Neste, portanto, é realizada a Avaliação da Implementação do PNC/SNC no 

RN (2010-2015), tomando como um dos parâmetros o grau de efetividade dos indicadores 

delimitados. Em nível federal, por sua vez, cabe ao MinC, por meio da atualização de 

dados do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC) acompanhar 

a efetivação dos Sistemas de cultura estaduais, do Distrito Federal (DF) e municipais.  

Nas Considerações Finais, acerca da conclusão e a respeito dos fatos posteriores 

a 2015, destacaram-se: no processo de elaboração dos Planos de Cultura e Implementação 

dos Sistemas, Natal foi a cidade da amostra que mais avançou para implementar um Plano 

e Sistema Municipal a ser interligado ao Sistema Estadual de Cultura e ao SNC. Na FJA, 

prevaleceu a morosidade e descontinuidades, na implementação do Plano e do Sistema 

Estadual de Cultura, como também na administração de bens culturais. Quanto ao que 

ocorreu após 2015, um dos principais fatos, em nível nacional, incluindo em Natal, foram 

os protestos de gestores, artistas, intelectuais e produtores culturais contra a extinção do 

MinC, medida drástica tomada pelo Governo Temer, que recuou após os protestos.  
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CAPÍTULO 1 - SISTEMA NACIONAL DE CULTURA (SNC) 

 

 Neste capítulo  é realizada inicialmente uma teorização a respeito dos conceitos 

de sistema, cultura e comunicação para embasar a argumentação, aqui e nos demais 

capítulos, na análise e avaliação de como o Ministério da Cultura (MinC) trabalha com a 

visão sistêmica e fundamenta a política cultural brasileira. Inicialmente, desde 2003, o 

MinC passou a trabalhar com ações e políticas culturais a partir do conceito antropológico 

de cultura, posteriormente acrescentando discussões sobre cidadania cultural – as 

dimensões simbólica e cidadã –;  e os rumos da economia da cultura – a economia criativa, 

por exemplo, que fazem parte das discussões da dimensão econômica da cultura.  

Após ser aprovado em dezembro 2010 no Congresso Nacional, em texto inicial, o 

PNC teve primeira versão de texto final em 2011, quando foram definidas e aprovadas as 

53 metas da Política cultural brasileira para 2010-2020. Aqui, reporta-se aos principais 

fatos ocorridos no quinquênio 2010-2015, para cumprimento das metas do PNC e 

implementação do Sistema Nacional de Cultura (SNC) por parte do Ministério da Cultura. 

 Em nível estadual, as ações culturais do Governo do Estado, por meio da 

Fundação José Augusto (FJA), para implementar metas de política cultural do RN que, 

até dezembro de 2015, caminhavam no sentido de se coadunar com o PNC/SNC. Nesse 

sentido, aborda-se também o papel dos municípios na discussão e elaboração de políticas 

culturais nesse contexto de federalismo artístico e cultural.  

Ao abordar a cultura brasileira, parte-se da premissa de que um dos primeiros 

sistemas culturais que se estruturou no Brasil foi o sistema da literatura, segundo Antônio 

Cândido (1981).  Com relação às outras artes3, o Ministério da Cultura iniciou em 2015 

a construção da Política Nacional das Artes (PNA), que contribuirá para a renovação da 

Fundação Nacional das Artes (Funarte), entidade vinculada ao Ministério e responsável 

pelas políticas de fomento para artes visuais, circo, dança, literatura, música e teatro.  

 

 

                                                           
3 São dezenas as formas de expressão artística: ânfora, artesanato, azulejo, bordado, caligrafia, carpintaria 

e marcenaria, cartaz, cerâmica, cestaria, códices, colagem, decoração de interiores, desenho, escultura, 

esmalte, espelho, filatelia, fotografia, gravura, heráldica, holografia, ikebana, iluminura, impressão e artes 

gráficas, jardim, joalheria e ourivesaria, laca, leque, livro, marfim, máscara, arte do metal, miniatura, 

mobiliário, mosaico, muralismo, numismática, origami, paisagismo, papel de parede, pastel, pintura, 

presépio, renda (artesanato), retábulo, retrato, tapeçaria, tapete, tatuagem, taxidermia, vestuário, vitral... 

Naturalmente extrapola o escopo da presente pesquisa abordar todas essas artes citadas, mas ao longo da 

tese procurarei fazer referências ao maior número delas, de acordo com as dimensões simbólica, de 

cidadania e econômica.  (TEMAPEDIA, NOVA ENCICLOPÉDIA BARSA, 2002).  
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1. 1 Conceitos de Sistema e de Cultura 

 

Em relação à conceituação de sistema é preciso enfatizar inicialmente que, a 

exemplo do que ocorre com o conceito de cultura, trata-se de questão de ampla polissemia 

e objeto de diversas abordagens teóricas. Isso não impede, todavia, de se empreender aqui 

a conceituação, imprescindível não só para entender o processo de implementação do 

PNC/SNC, mas também os motivos que levaram esta pesquisa a problematizar em torno 

das mudanças  no mercado editorial de livros, nos direitos autorais e do  audiovisual, em 

decorrência de novas tecnologias digitais de comunicação, que possibilitam novas formas 

e conceitos de interação social e interatividade, mobilidade e ubiquidade midiática. 

O conceito de sistema, polissêmico, está presente nas Ciências Sociais, em Letras 

e na Comunicação – nesta, na Teoria Matemática da Informação, por exemplo; nos 

sistemas que formam o conjunto de veículos de Comunicação Social, dentre outros. Está 

presente também nas Ciências Exatas e nas Tecnologias: na Matemática, na Cibernética, 

na Informática e na Robótica. Em Ciências Biológicas, por sua vez, o conceito de sistema 

tem outras acepções, nos estudos da Biologia e da Medicina, na descrição e análise dos 

sistemas que constituem o corpo humano e os corpos de outros animais. Na Economia, o 

sistema econômico abrange a produção, distribuição e consumo de bens e serviços de 

uma economia. O problema da escassez e a questão dos recursos produtivos limitados – 

questões técnicas às quais retornarei na discussão sobre economia criativa –, são alguns 

dos princípios dos sistemas capitalista, socialista, e das economias mistas. 

Ao contrário do que poderia se supor diante de tal diversidade semântica, há 

unidade, um ponto em comum em torno das hipóteses, teorias e leis que fundamentam a 

pluralidade sistêmica, como indica a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) elaborada pelo 

biólogo Karl Ludwig Von Bertalanffy (apud SBROCCO e MACEDO, 2012), de acordo 

com o qual há um tendência de integração das ciências naturais e ciências sociais, dentre 

outras teorizações a respeito das quais abordo para defender a hipótese de se poder 

trabalhar a noção de sistema e suas relações com o conceito antropológico de cultura e 

teorias da comunicação, na avaliação da efetividade da implementação do Sistema 

Nacional de Cultura no RN em 2010-2015. 

De acordo com Jean Caune (2014), cultura é comunicação. Para defender essa 

assertiva, ele argumenta no sentido de mostrar que não existe uma ruptura epistemológica 

entre essas duas noções. A hipótese central de Caune, ao longo de suas argumentações, é 

no sentido de que   
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 as distinções necessárias entre cultura e comunicação se desenham em um campo de 

conhecimentos explorados pelas ciências humanas e sociais, limitados pelas condições 

materiais, técnicas e políticas de uma sociedade e esclarecidos por uma abordagem 

transdisciplinar desenvolvida pelas ciências da informação e comunicação (SIC)”4. 

(CAUNE, 2014, p. 1-2). 

 

É um argumento que ajuda a pensar também a cultura nas perspectivas teóricas da 

antropologia, da sociologia e da comunicação. Segundo Caune (2014, p. 39), os 

elementos constitutivos da cultura e dos fenômenos da comunicação apresentam 

características próximas: 

 

A cultura é apreendida por um conjunto muito complexo e diversificado de 

representações e objetos, organizados por relações e valores: tradições, normas, religiões, 

artes etc. A transmissão de conhecimentos de geração em geração, assim como a difusão 

de valores e, também, dos padrões de comportamento se efetivam segundo os 

encadeamentos dos atos de comunicação. Minha lógica de apresentação é guiada aqui por 

dois princípios interdeterminantes: a cultura como ato de comunicação; a linguagem 

como modo de transmissão e de interpretação das formas culturais. (CAUNE, 2014, p. 

39). 

 

Após fazer essa argumentação inicial, Caune (2014, p. 39-57) examina no capítulo 

3, “Cultura é comunicação”, como as ciências humanas definem o campo da cultura e de 

que maneira consideram a natureza dos processos de comunicação, que difundem a 

herança cultural e regulam as relações sociais.  

No capítulo 4, “Compreensão da cultura. Significação da comunicação”, Caune 

(2014, p. 59-75) comenta que analisar os fenômenos culturais na dimensão 

comunicacional implica uma abordagem das ciências humanas, cujos fundamentos e 

intenção teórica ele mostrou em teorização inicial do livro. No primeiro capítulo, ele faz 

referências e cruzamentos teóricos, comenta a correlação entre cultura e comunicação; os 

lugares de interconexão – as formações do discurso –, conceitos, temas e formas 

simbólicas da cultura e da comunicação, dentre outros. No segundo capítulo, aborda a 

linguagem como fenômeno cultural, já que esse autor toma como parâmetro o fato 

fundamental de que a linguagem não apenas torna possível a sociedade humana, mas 

também permite a análise da cultura e das formas que ela toma.   

 Na justificativa de Caune (2014),  

 

a legitimidade dessa perspectiva está relacionada à natureza dos fenômenos: sejam eles 

de ordem social, histórica ou, ainda, da ordem das obras do espírito, eles sempre implicam 

                                                           
4 Optou-se, na tradução brasileira do livro, manter o acrônimo SIC para se referir às ciências da informação 

e da comunicação – scienses de l´information et de la comunication, em francês, em razão de seu uso 

corrente por parte dos pesquisadores da área da Comunicação, conforme explica o tradutor em nota.   
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o sujeito humano, envolvido em uma relação e em uma ação com o outro, no interior de 

um contexto social. A questão que se coloca é a do status científico desse saber. (CAUNE, 

2014, p. 59). 

 

Na continuidade da argumentação, sempre com objetivo de explicar e 

compreender as relações transdisciplinares, as possibilidades de convergências teóricas e 

os limites delas, Caune (2014) coloca um questionamento: 

  

os conhecimentos e a compreensão que as ciências humanas desenvolveram a respeito da 

experiência psíquica dos indivíduos, com base nos signos diretamente inscritos nas 

relações interpessoais ou diretamente na literatura e nos objetos artísticos, têm a mesma 

respeitabilidade científica que os conhecimentos produzidos pelas ciências naturais? É 

claro que esses dois tipos de saber não são da mesma ordem. A análise da cultura coloca 

dois tipos de perguntas: - os acontecimentos humanos e sociais podem ser considerados 

coisas, independentemente dos critérios que os constituem? – As duas atitudes 

intelectuais, explicação e compreensão dos fenômenos culturais, podem ser distinguidas? 

(CAUNE, 2014, p. 59-60) 

 

 Faz-se essa citação, porque a esta pesquisa interessa respostas a essa e outras 

questões pertinentes. Caune (2014, p. 60) responde, inicialmente argumentando que a 

explicação é um modelo de inteligibilidade emprestado das ciências empíricas e 

analíticas, estendido às ciências históricas pelas escolas positivistas. Argumenta que a 

compreensão, por sua vez, se coloca a propósito do sentido dado à história, aos textos do 

passado e mais amplamente às formas culturais. Nessa direção argumentativa,  esse autor  

lembra que a oposição entre explicação, como modo de conhecimento do mundo físico e 

natural, e compreensão, como possibilidade de colocar-se no lugar do outro ou como 

capacidade de interpretar a intenção que se manifesta nas formas culturais do passado, 

envolve a separação entre ciências físicas e o que ele chama de ciências do espírito.   

 Mais adiante, após indagar sobre o que fazer do objeto das ‘ciências do espírito’, 

Caune (p. 60-61)  teoriza a respeito das vias de acesso para a compreensão da cultura. 

Nesse sentido, o autor se reporta ao fato de que o desenvolvimento da linguística e de 

seus desdobramentos na semiologia, no estruturalismo e na psicanálise contribui para 

afastar a distinção entre fenômenos da natureza e humanos, resultando em profundas 

modificações no âmbito epistemológico ao longo do século 20. Em seguida, ele lembra 

que Wilhelm Dilthey se empenhou, no começo do século 20, em dar um status científico 

e metodologia às ciências do espírito (aqui podemos lembrar também que as chamadas 

‘ciências do espírito’ da época de Dilthey são hoje as chamadas ciências humanas). 

Na sequência da argumentação, Caune (2014, p.61) ressalta ainda que convém 

definir compreensão como o processo de pensamento pelo qual conhecemos alguma coisa 
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da psique por meio de signos sensíveis que são a sua manifestação. O acesso à 

compreensão dos fatos culturais passa pela análise das manifestações perceptíveis e das 

relações de significação que elas estabelecem com aquele que as recebe. Ressalva, 

contudo, que a explicação desses fatos significantes não pode ser reduzida à relação 

semiótica, tal como ela se manifesta no signo linguístico.  

De acordo com Caune (2014),   

A psicanálise, com a distinção entre conteúdo manifesto e latente; a pragmática da 

comunicação, com a distinção entre conteúdo e relação; a Linguística, com a distinção 

entre enunciado e enunciação; e a Estética, com a consideração das circunstâncias da 

recepção das obras, nos levam a procurar a compreensão dos fatos culturais nos diferentes 

pontos de vista desenvolvidos sobre a comunicação social. A linguagem, uma vez que é 

ao mesmo tempo o fundamento da intersubjetividade e o meio no qual as significações 

são compartilhadas, é, na diversidade e na heterogeneidade das áreas que alcança, o lugar 

da compreensão. (CAUNE, 2014, p. 61).    

 

 Na continuidade dos argumentos, no tópico ‘abertura sobre a interpretação da 

cultura’, Caune (2014, p. 61-62) comenta que a obra do filósofo Paul Ricouer, consagrada 

à hermenêutica, permite ultrapassar a oposição entre explicar e compreender, no que diz 

respeito às obras do espírito e à ação humana. Justifica que a hermenêutica, como 

disciplina de interpretação de textos, introduz uma abordagem que conjuga as lógicas da 

significação e do sentido, consideradas ao mesmo tempo projeto e relação. Para o autor, 

a fecundidade da proposição de Ricouer, “se deve à sua amplitude: ela vale tanto para a 

obra artística, que não procede da linguagem articulada, como para a ação humana e mais 

precisamente para os objetos culturais”.  

 Caune (2014, p. 63) faz referência à “pragmática da comunicação” difundida pela 

Escola de Palo Alto, na qual é possível distinguir dois tipos de comunicação – a digital e 

a analógica, que exprimem duas imagens diferentes do mundo. Explica que “a primeira é 

aquela que funciona com unidades discretas, como o são os números, por exemplo, cuja 

significação é pura convenção”. Conforme Caune (2014, p.63), o modo de comunicação 

digital, por sua vez, é o da comunicação lógica, analítica, de definição: é a linguagem da 

razão da ciência e da explicação. Acrescenta que, ao contrário, a linguagem analógica é a 

da metáfora, na qual um signo estabelece uma relação de semelhança com a coisa que ele 

designa. Cita, como exemplo, o caso do mapa geográfico que guarda uma relação de 

analogia com o território que ele representa.  

 Nessa direção, é importante ressaltar que a contribuição da Escola de Palo Alto, 

que tem em Gregory Bateson um dos fundadores, às teorias da comunicação 

contemporâneas (MATTELART, 1999), é um dos fundamentos do modelo teórico-
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metodológico de Edgar Morin. Segundo verbete ‘Escola de Palo Alto’, de autoria de 

Wilson Roberto Vieira Ferreira (2009), no “Dicionário da Comunicação, organizado por 

Ciro Marcondes Filho (2009): 

 
Até os anos 1940, dois modelos de comunicação eram predominantes: de um lado, o 

império dos meios de comunicação de massas sobre os indivíduos alienados em massas 

amorfas, elaborado pela teoria hipodérmica de Laswell, e, do outro, o modelo circular e 

retroativo da cibernética de Wiener, concebida por engenheiros das telecomunicações. 

Nos anos 1940 um grupo de pesquisadores americanos vindos de diferentes áreas do saber 

(antropologia, linguística, sociologia, psiquiatria etc) toma um rumo contrário ao propor 

que a comunicação deve ser estudada a partir de um modelo próprio das ciências humanas 

(FERREIRA, 2009, p. 170-171). 

 

 A partir da proposta dos pioneiros dessa teoria de comunicação, podemos entender 

que, para Bateson, a essência da comunicação reside em processos relacionais e 

interacionais, o que é abordado também por Yves Winkin (1998) ao propor uma 

antropologia da comunicação. Pelas teorias de Palo Alto, todo comportamento na 

presença de outra pessoa é comunicação. Ainda de acordo com Ferreira (2009, p. 170-

171), isso significa que a Escola de Palo Alto abandona o processo descritivo da 

informação tal qual elaborado por Shannon na teoria matemática da informação, uma das 

três teorias citadas por Edgar Morin.       

Nas ações e documentos da política cultural do MinC, bem como nas análises de 

teóricos que estudam a política cultural no Brasil, há menções e referências à ideia da 

criação e institucionalização do Sistema Nacional de Cultura, a partir da compreensão 

sistêmica dos fenômenos e fatos culturais. O MinC parte da premissa que sistema é um 

todo de partes inter-relacionadas que atuam conjuntamente. Um sistema também é mais 

que a soma de suas partes, pois em ação sua força sinérgica vai além do que iriam seus 

elementos independentemente. Tal compreensão se coaduna com o conceito de sistema 

defendido por Edgar Morin, que é citado em um dos documentos do MinC. 

Nesse sentido, vale esclarecer que faço menção à definição de sistema em Morin, 

no entanto, para a construção da tese, considero desnecessário se aprofundar nas 

complexas discussões metodológicas de Edgar Morin, reunidas na série de seis livros que 

compõem “O método”. O foco, aqui, é empreender discussões teóricas sobre cultura, mas 

também sobre política cultural e a respeito da metodologia para avaliar a efetividade da 

implementação do PNC/SNC no RN. Implementação essa – fato imprescindível nas 

teorizações desta pesquisa - que ocorre na era da cibercultura, termo que, por sua vez, não 

deve ser visto como mero neologismo ou um modismo cultural a mais. A importância da 

cibercultura é discutida em estudos pioneiros, já bastante divulgados, de Pierre Levy 
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(2000). Atualmente, no âmbito acadêmico, crescem as pesquisas sobre cibercultura na 

sociologia, na antropologia, na comunicação social, na ciência da informação e outras.  

  Morin (2013) trilha o caminho de estudos do que ele denomina e delimita em 

‘três teorias’, como se pode ver no estudo da biografia desse pensador francês e no 

depoimento dele no livro “Meus filósofos”. Essa trilha possibilita também a entender o 

diálogo científico e tecnológico contemporâneo – da sociologia da ciência e das teorias 

de comunicação, por exemplo – com os primórdios da teoria matemática da informação 

de Shannon; as teorias de Turing e com a cibernética de Wiener (1970). Diálogo presente, 

por exemplo, em estudos sobre inteligência artificial e robótica, como os de Russel e 

Norvig (2013); ou, no Brasil, nas pesquisas de comunicação e semiótica. Nestas últimas, 

desde os pioneiros estudos de Décio Pignatari (1996) a títulos mais recentes, a respeito 

da interatividade, mobilidade e ubiquidade das mídias contemporâneas, como em Lúcia 

Santaella (2013); André Lemos e Levy (2010); Ciro Marcondes Filho (2009), organizador 

do Dicionário da Comunicação; e Muniz Sodré (2010).  

Nos estudos sobre a cibercultura, cresce o número de livros não acadêmicos – 

biografias, por exemplo –, bem como filmes e outros produtos culturais, a respeito de 

alguns dos pioneiros da Inteligência artificial (IA), da Computação e da Internet, o que 

possivelmente surpreende quem considera esses temas áridos para o grande público. Em 

relação à inteligência artificial e ao computador, tome-se como exemplo o livro “O 

homem que sabia demais – Alan Turing e a invenção do computador”, de David Leavitt 

(2007), ao narrar que uma das mais importantes aberturas na trilha para o computador 

atual foi feita pelo matemático inglês Alan Turing. 

 A narrativa de David Leavitt (2007) fundamenta-se no fato de que “a famosa tese 

de doutorado de Turing, em 1939, atacou um dos maiores desafios matemáticos de seu 

tempo, o problema da decibilidade, ao propor uma imaginária máquina calculadora 

programável”. Explica-se que a ideia de produzir efetivamente esta “máquina de Turing” 

não se cristalizou até que Turing e seus colegas em Bletchley Park construíram aparelhos 

para quebrar o Código Enigma dos nazistas, com isso permitindo a vitória dos Aliados na 

Segunda Guerra Mundial. É o que narra também o filme “O jogo da imitação” (2014), 

inteligente cinebiografia de Turing, lançada no Brasil em 2015.   

A Máquina de Turing é o guia de toda a evolução da Inteligência Artificial, desde 

que tal teoria de máquina foi apresentada por Alan Turing, há mais de 60 anos. Hoje, ao 

se aproximar o fim da segunda década do século 21, era de cibercultura em escala 

planetária, a teoria da Máquina de Turing permanece com desafiadora atualidade. Por 
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exemplo, permanece atual a questão de que, para passar no que se tornou conhecido como 

o ‘Teste de Turing’, “o computador necessita ter as seguintes capacidades: processamento 

de linguagem natural; representação do conhecimento; raciocínio automatizado e 

aprendizado de máquina”, de acordo com comentários de Russel e Norvig (2004). Ainda 

segundo Russel e Norvig (2004, p. 5), para ser aprovado no teste de Turing total, o 

computador precisará de visão computacional para perceber objetos; e robótica para 

manipular objetos e movimentar-se. 

Enquanto estudava na Universidade de Cambridge, Turing escreveu uma 

dissertação intitulada “Sobre Números Computáveis”, onde descrevia um instrumento 

hipotético, chamado posteriormente de Máquina Turing, precursora do computador 

programável. A máquina hipotética de Turing aprimorou características daqueles que 

podem ser considerados os primeiros computadores modernos, como por exemplo o 

Colossus, que em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, entrou em operação para 

quebrar códigos alemães ultra-secretos. 

 Vannevar Bush – precursor da computação, que em 1930 criou o analisador 

diferencial – ficou conhecido também por ter lançado a ideia do memex (memory 

extension ou extensão de memória), máquina hoje  considerada precursora da criação do 

hipertexto, este criado por Theodore Nelson e noção fundamental para estudar a evolução 

da escrita e da leitura no computador e no livro digital, como fazem estudos atuais de 

profissionais das ciências da informação e da comunicação, bem como autores como 

Roger Chartier (1994;1998), dentre outros, em níveis internacional e nacional; e Helton 

Rubiano de Macedo (2014) em nível local.  

 Em 1938, outro pioneiro, o matemático norte-americano Claude Shannon 

mostrou em dissertação de mestrado, que os circuitos das máquinas elétricas podem ser 

representados por operações lógicas, atribuindo uma sentença a cada circuito. Tendo 

trabalhado com Vannevar Bush, o então jovem Shannon elaborou a dissertação, com base 

em estudos em números binários, álgebra booleana e circuitos elétricos. Uma década 

depois, Shannon publicou outra obra ainda hoje considerada inovadora, “Uma Teoria 

Matemática da Comunicação”, que passaria a ser conhecida também como Teoria da 

Informação. Em 1944, Norbert Wiener e John von Newmann apresentaram alguns 

resultados sobre sistemas (mecânicos ou não) que podiam se auto-regular, o que 

constituiu o começo da cibernética.     

A história da Inteligência Artificial registra que os projetos nessa área de 

conhecimento surgiram depois da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), época também 
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da construção dos primeiros computadores eletrônicos. Segundo estudiosos da área, em 

1956 cientistas de diversas disciplinas, reunidos em Dartmounth (EUA) lançaram o 

primeiro programa em IA. A hipótese central era de que as propriedades da inteligência 

humana têm a precisão suficiente para ser simuladas por computador. Dentre os primeiros 

trabalhos, os mais influentes foram de John McCarthy, fundador do laboratório de IA no 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts em 1957, de Mervin Minsky, que sucedeu a 

McCarthy na direção do mesmo, de Heber A. Simon e de Alan Newell. A partir desse 

encontro começou a se diferenciar a IA fraca da IA forte. A primeira aceitava a criação 

de programas especiais de computador, chamados inteligentes e que pretendiam imitar os 

processos da inteligência humana. A segunda trabalhava com a possibilidade de que 

computadores e mentes fossem equivalentes.  

Um programa é inteligente se pode resolver problemas que exigem simulação do 

raciocínio humano. Enquanto os programas convencionais executam rotinas rígidas, os 

programas inteligentes podem modificar seu processo em função de nova informação, 

como o faria uma pessoa. A maior parte dos atuais programas inteligentes apenas 

resolvem alguns problemas básicos: reconhecimento de texto por meio de scanner, 

percepção de alguns objetos, orientação de robôs simples, etc. 

Mas nem todos os cientistas são entusiasmados com a inteligência artificial e o 

futuro surgimento de novas máquinas inteligentes e autônomas, como por exemplo os 

atuais projetos tecnológicos para criação de carros e ônibus que dirigem sozinhos, 

desenvolvidos por montadoras automobilísticas e também pela empresa proprietária do 

Google. Um dos grandes físicos da atualidade, e ele também tema de uma cinebiografia, 

“Teoria de Tudo” (2015), Stephen Hawking em 2014 fez contundentes críticas ao 

desenvolvimento da inteligência artificial. Segundo noticiário nas mídias, naquela 

ocasião, Hawking alertou que a IA total pode desenvolver no futuro máquinas inteligentes 

capazes de destruir a humanidade! Parece narrativa de ficção científica, mas não é. São 

fatos, de uma agenda tecnocientífica, que vêm ocorrendo nos últimos anos, nos quais 

coisas que pareciam ficção científica  – rede de computadores, telefonia com imagens, 

telas de cristal líquido que se movem ao toque de dedos, computadores que obedecem ao 

comando de voz, etc, estão se tornando comuns e  entraram para o cotidiano de milhões 

de pessoas em todo o planeta. Intelectualmente difícil, portanto, teorizar acerca de velhos 

e novos conceitos de sistema e de cultura na contemporaneidade e omitir a descrição de 

pelo menos algumas das principais transformações no espaço social e no ciberespaço.          
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  Edgar Morin (2013, p. 138-140) conta que “ainda sob o fantástico impacto de 

maio de 1968”, o qual representou para ele um novo começo, foi “galvanizado pelo 

extraordinário caldo de cultura californiano” – se refere ao fato de que, com o auxílio de 

Jacques Monod, bem como o de John Hunt, ele, Morin, pode ser convidado para 

permanecer um ano (1968-1969) no Instituto Salk de pesquisas biológicas de La Jolla, na 

Califórnia, EUA.  Foi nesse contexto, que Morin conheceu as já mencionadas três teorias 

que surgiram no início dos anos 1940, “teorias que se interpenetravam e 

interfecundavam”: 

 

 1. A teoria dos sistemas, da qual retenho a ideia de que o “o todo é mais do que a soma 

das partes”: os sistemas apresentam qualidades “emergentes” que podem retroagir sobre 

as partes. A água, por exemplo, tem qualidades emergentes em relação ao hidrogênio e 

ao oxigênio que a constituem. Por outro lado, o todo é igualmente menos que a soma das 

partes, pois as partes podem ter qualidades que são inibidas pela própria organização do 

sistema. 2. A teoria da informação (principalmente com Warren Weaver, Léon 

Brouillouin) que nos coloca em um universo no qual encontramos simultaneamente a 

ordem (da redundância) e a desordem (do “ruído”), do qual se pode extrair algo novo, ou 

seja, a informação que, então, se torna organizadora de uma (programadora) de uma 

máquina cibernética. A informação resolve uma incerteza ou nos traz o inesperado, ao 

mesmo tempo que a novidade. 3. A teoria cibernética ou teoria das máquinas autônomas 

(nessa ocasião, completo meus conhecimentos adquiridos no Grupo dos Dez lendo 

William Ross Asby, Gregory Bateson, Norbert Wiener), com a ideia de retroação 

introduzida por Norbert Wiener. (MORIN, 2013, p. 138-139). 

  

Posteriormente, nos anos seguintes a 1968 à atualidade, Morin pode integrar e 

repensar essas três teorias para ir além delas e conceber uma teoria da organização como 

autoeco-organização, o que, simultaneamente, permitiu a Edgar Morin que elaborasse os 

princípios metodológicos de um pensamento complexo que Morin expôs nos seis 

volumes que formam O método. Nessa trajetória, na qual Morin se alimentou 

intelectualmente com as teorias dos pensadores da ciência, ele conta que deve a Gregory 

Bateson muitos estímulos intelectuais. E faço essa citação aqui porque Gregory Bateson, 

além de ter formulado uma importante teoria da comunicação, tem estudos pioneiros na 

articulação teórica entre antropologia e comunicação. Morin cita também como 

fundamentais as teorizações de Henri Atlan. 

De acordo com Atlan (1992), ao contrário do que se pensa, a biologia não está 

assim tão afastada da tecnologia das máquinas, tampouco das teorizações da cibernética 

e da inteligência artificial. A biologia, a matemática, a física, a teoria da informação, a 

cibernética e a inteligência artificial guiam as teorizações de Atlan (1992) sobre a vida 

natural, vida artificial, auto-organização do ser vivo e o princípio do acaso organizador, 

mais conhecido pelo nome de “ordem pelo ruído”, no clássico “Entre o cristal e a 
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fumaça”. O sistema organizado envolve noções de repetição, regularidade e redundância 

(cristal). O oposto abrange variedade, improbabilidade e complexidade (fumaça). 

Inspirado em Jacques Monod, de “O acaso e a necessidade”, na biologia molecular e na 

cibernética, Atlan ajuda a compreender como o atual estágio das ciências reavalia 

mecanicismos, causalidades e determinismos.  

 Tanto nos estudos em inteligência artificial quanto nas mencionadas 

argumentações de Atlan a noção de entropia e outras, como por exemplo ruído e 

redundância, tem como fonte primordial a teoria matemática da informação, desenvolvida 

pelo engenheiro e matemático norte-americano Claude Shannon, do Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), nos EUA dos anos 30 e 40 do século 20 e hoje considerado 

um clássico. Em 1948, foi publicado o livro “Cibernética”, de autoria de outro grande 

cientista do MIT, Norbert Wiener (1970), que usou o termo criado um século antes pelo 

físico francês Ampère e deu-lhe o conceito de “controle dos processos de comunicação 

nos animais e nas máquinas”.  

São muitos os conceitos de cultura, mas considero necessário citar também as 

noções de cultura na perspectiva da psicanálise, considerada por muitos como uma das 

três grandes feridas narcísicas que a humanidade sofreu ao longo da história. O próprio 

criador da psicanálise, o médico neurologista Sigmund Freud, reivindica para a teoria e a 

terapia psicanalítica o privilégio de ter infligido ao amor próprio humano a terceira grande 

humilhação.  A primeira, no século 16, ocorreu quando Nicolau Copérnico anunciou que 

a Terra não era o centro do universo. A segunda, quando Charles Darwin disse em meados 

do século 19 que o homem não era uma criação divina, mas que o ser humano descendia 

de primatas como o macaco. E a terceira ferida narcísica da humanidade ocorreu há mais 

de um século, do final do século 19 e primeiros anos do século 20, quando Freud afirmou 

que a espécie humana não é dona da própria vontade, mas comandada pelo inconsciente, 

um universo autônomo que foge ao seu controle. Embora já houvesse registro de algumas 

referências ao inconsciente antes de Freud, foi com este, contudo, que o inconsciente 

ganhou  uma nova e revolucionária teoria, passando a designar o lugar do psiquismo onde 

se encontram as representações recalcadas, dentre outras definições inovadoras.  

Nessa perspectiva, é indispensável ressaltar os ensinamentos e atualidade do 

legado da psicanálise não só nos aspectos clínicos, mas também em relação às ciências 

sociais e cultura, de modo geral. No âmbito das Teorias Sociais Clássicas, um dos 

trabalhos de Freud (2006) mais estudados sobre essa relação é "O mal-estar na 

Civilização", em que analisa a possibilidade de felicidade, levando em conta o fato de que 
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a sociedade impõe uma acentuada redução das satisfações individuais. Além dessa, mais 

duas importantes obras dele abordam a problemática sociocultural: "Totem e Tabu" 

(FREUD, 2006), onde o assunto é a origem da sociedade; "Psicologia das massas e análise 

do Eu" (título na tradução brasileira) (FREUD, 2006) na qual faz a análise dos motivos 

que determinam a formação e a persistência dos grupos humanos. 

Pensadores da Escola de Frankfurt, como Herbert Marcuse (2001), tem livros 

sobre as relações conceituais da psicanálise e cultura; a função ideológica da cultura e a 

dominação dos indivíduos pela tecnociência a serviço do capital.  No Brasil, livro 

importante sobre esse assunto é o de Renato Mezan (2006), "Freud, pensador da cultura".  

Freud foi grande estudioso da arqueologia e da mitologia grega, tanto que usou mitos e 

personagens do teatro da Grécia antiga, como os de Édipo, para se referir a alguns estados 

da personalidade. Essa arqueologia da mente, em Freud, é precursora de uma arqueologia 

da cultura e do pensamento ocidental como ocorre em Michel Foucault e Paul Ricouer. 

Freud, Marx e Nietzsche figuram entre as principais fontes de grandes teóricos da leitura 

contemporânea da cultura e da arte. Em Marx (1996), por exemplo, nos “Manuscritos 

econômico-filosóficos”, e em Nietzsche (1995), de “A filosofia na idade trágica dos 

gregos”. São três pensadores que, ideológica e politicamente, se distanciam em distintos 

aspectos, não obstante se aproximar na defesa de teorias que fazem a crítica dos aspectos 

repressivos das potencialidades do ser humano na sociedade industrial, tecnológica e 

científica. Nessa direção, em anos mais recentes, Slavoj Zizek é um dos pensadores 

contemporâneos que retoma, na trilha de um Marcuse, esse diálogo entre psicanálise – no 

caso de Zizek a psicanálise lacaniana – e marxismo, na abordagem das questões sócio-

culturais, éticas e estéticas contemporâneas. (KUL-WANT e PIERO, 2012).    

Na análise da cultura científica, a primeira referência é o texto “Discursos a 

respeito das duas ciências novas”, de autoria de Galileu e considerado o primeiro e 

verdadeiro texto de Física, com a acepção contemporânea, bem como um texto fundador 

da revolução científica. Como se sabe, o grande legado de Galileu à ciência é o método 

hipotético-dedutivo. Esse então novo método combina o uso da linguagem matemática 

na construção das teorias com o recurso aos experimentos que permitem comprovar 

empiricamente as hipóteses científicas. No século 17, Francis Bacon teorizou acerca da 

importância do método indutivo na ciência experimental, de acordo com o qual as leis 

gerais que regem os fenômenos particulares podem ser estabelecidas a partir da 

observação e repetição das regularidades dos fenômenos particulares. 
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Descartes (2017), “Discurso do método”, questionou a certeza sobre a existência 

da realidade apreendida pelos sentidos. Introduziu a dúvida metódica, que consiste em 

duvidar de tudo o que é dado pelos sentidos, e mesmo da matemática, o que leva à única 

certeza: a consciência de duvidar, que leva à consciência de existir. As ciências seriam 

fundadas em evidências racionais e a matemática, em evidências intelectuais. 

Hoje, as informações e conhecimentos são trabalhados cognitivamente de modo 

radicalmente diferente, graças à evolução dos sistemas de informática e 

telecomunicações. Essa evolução tecnológica, em permanente mutação, possibilitou aos 

usuários de microcomputadores, notebooks, tablets, smartphones, dentre outros 

equipamentos digitais da atualidade, utilizar sistemas baseados em computador de 

diversas maneiras, com base na interatividade, mobilidade, ubiquidade. Desde as formas 

primordiais, como o envio de mensagens – no caso de equipamentos telemáticos, primeiro 

com os bips na década de 80, depois por meio de e-mail em computador, mensagens em 

telefone celular a partir dos anos 90 e mais recentemente por meio de interatividade e 

mobilidade on line, em tempo real, nos smartphones, tablets, smartTV...  

Dentre as tendências de informática e telecomunicações que estão se viabilizando 

atualmente, destaca-se a chamada internet das coisas, na qual, segundo estudos mais 

recentes, qualquer coisa útil – objetos pessoais, eletrodomésticos etc – poderá ser 

conectada à internet e ao cotidiano da vida digital das pessoas. Ou então com novas 

formas de busca e armazenamento virtual de informações, com são exemplos produtos da 

Google, desde o buscador até à atual plataforma Google Cloud, suíte de computação em 

nuvem. Como se sabe, o Google figura hoje entre as maiores empresas do mundo e que 

estão revolucionando a cultura, a ciência e a tecnologia5. 

Essas rápidas mutações científicas e tecnológicas levam a mudanças conceituais 

também nas culturas, nas artes, no ensino e aprendizagem, nos cenários urbanos das 

cidades e nos aspectos econômicos, como mostram o trabalho com design – por exemplo, 

o design de interface e o design instrucional ou educacional, este fundamental no processo 

de gamificação em treinamentos de Recursos Humanos nas empresas ou de inovação 

pedagógica, nesta última com o uso de games educativos nas escolas. É grande o número 

de interfaces e dispositivos interativos disponíveis que estão mudando a forma humana 

                                                           
5 Uma das experiências tecnológicas promovidas pela empresa Google, na área da Inteligência Artificial, é 

a do carro autônomo, que dirige sem motorista, embora uma empresa concorrente, a Tesla, se destaque mais 

nessa área automotiva e também na fabricação dos primeiros modelos de carro elétrico, na atualidade.  
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de se relacionar com a cultura, a natureza e as máquinas, com uso de displays multitoque, 

sistemas baseados na fala, dispositivos móveis e portáteis.  

 Segundo Yvonne Rogers, Helen Sharp, e Jennifer Preece (2013, p. 6) também 

existem muitas maneiras de projetar o modo como os usuários irão interagir com um 

sistema; por exemplo, por meio de menus, comandos, formulários, ícones, gestos, etc. As 

autoras argumentam que estão surgindo artefatos de interação cada vez mais inovadores, 

utilizando novos materiais como o e-texteis6 e as interfaces vestíveis (wearables 

interfaces), ou seja, novos tipos de roupas e acessórios que começam a surgir e tornar-se 

realidade no mercado (o Apple Watch, por exemplo, um novo tipo de relógio 

computadorizado (relógio inteligente) com aplicativos e possibilidade de 

desenvolvimento de vários outros aplicativos).  

 A inovação tecnológica, no contexto atual, é também um dos princípios 

norteadores da economia criativa brasileira, conforme políticas, diretrizes e ações da 

Secretaria de Economia Criativa/Ministério da Cultura (MinC), como argumento, com 

mais detalhes, mais adiante. Segundo o “Plano da Secretaria da Economia Criativa” 

(2012), os outros princípios norteadores são a diversidade cultural, a sustentabilidade e a 

inclusão social. Em relação ao Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, parceiro 

do MinC nessa área, a Economia Criativa trabalha com jogos eletrônicos, novas mídias, 

redes e coletivos, e o conceito de cidades inteligentes. 

  Nessa direção, importante enfatizar que a política de Ciência e Tecnologia (C&T) 

no Brasil é abrangente, múltipla e cheia de contrastes: avançada em algumas regiões, 

como São Paulo, onde a pesquisa científica alcança níveis dos Países desenvolvidos; 

subdesenvolvida em outras áreas do País e emergente em várias outras, dentre as quais a 

região Nordeste e, nela,  o Rio Grande do Norte. Em Natal, merecem destaque os 

trabalhos desenvolvidos pelas universidades públicas e privadas em pesquisas científicas, 

mas também por fundações, como a Fundação Norte-rio-grandense de Pesquisa e Cultura 

(Funpec), no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e a 

Fundação de Apoio à Pesquisa do RN (Fapern), na esfera do Governo do Estado. 

 Normalmente, quando se fala em política de C & T no Brasil, se costuma pensar 

e argumentar acerca da evolução histórica não só das iniciativas públicas e privadas 

destinadas a estimular e desenvolver a ciência e tecnologia, mas principalmente a respeito 

do desenvolvimento contemporâneo da pesquisa nas universidades – nas graduações e 

                                                           
6 Determinados tipos de tecidos, atualmente em experiência, para uso em interfaces computadorizadas.   
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pós-graduações; dos projetos, programas, planos e sistemas de nível nacional, antes e 

após o advento do, à época do período 2010-2015, Ministério da Ciência e Tecnologia. 

 O contexto atual brasileiro de C&T, a exemplo do que ocorre em outras nações 

em desenvolvimento ou desenvolvidas, está ligado à chamada ciência de ponta – 

pesquisas espaciais, informática, telecomunicações, robótica, biotecnologia, 

nanotecnologia, enfim, a tecnociência na acepção mais abrangente –; das reflexões sobre 

a interdisciplinaridade e de maior articulação dos campos científicos.  

Em “A Estrutura das Revoluções Científicas”, Kuhn (2006) criou o conceito de 

paradigma, um dos mais conhecidos da cultura científica contemporânea. Este conceito 

indica conquistas científicas universalmente reconhecidas que, por certo período, 

fornecem um modelo de problemas e soluções aceitáveis aos que praticam em certo 

campo de pesquisas. Na realidade, como já enfatizaram vários comentadores, Kuhn 

utiliza o termo paradigma em mais de um sentido. Mas prevalece a concepção de que é 

uma teoria paradigmática que institui uma comunidade científica, que, por força e no 

interior dos temas paradigmáticos, realiza o que  Kuhn chama de ciência normal.  

No ensaio “Tecnociência e globalização”, Maria da Conceição de Almeida (2009), 

ao argumentar sobre a dialógica entre ciência, tecnologia e globalização, inicialmente faz 

uma pertinente digressão a respeito da ideia de tempo, para falar da importância que 

assumem certos temas em certas épocas. Em seguida, ela expõe o panorama da ciência e 

da tecnologia na sociedade atual, enfatizando seus avanços e pontos críticos e destacando 

dois cenários, acerca dos quais, defende a autora, devemos refletir e nos posicionar. 

 Conceição de Almeida (2009, p. 27) expõe a noção de globalização a partir de  

uma contextualização das relações entre continentes e culturas, de acordo com 

argumentos colocados por Morin. Ela sugere princípios capazes de religar o progresso da 

ciência e da tecnologia ao progresso de valores éticos empenhados em horizontes menos 

sombrios para a vida do planeta, incluindo a odisseia da vida em sociedade. 

 Após fazer a digressão sobre 'a construção da ideia de tempo' e outras questões 

para que o leitor tenha melhor compreensão contextual acerca do tema, Almeida (2009, 

p. 32) passa a tratar do tópico “Ciência e tecnologia: panorama, cenários”, no qual ela 

lembra inicialmente que a ciência está imersa num grande paradoxo multiplicador. De 

acordo com a autora, ao lado do progresso científico, há também a superespecialização 

disciplinar, que torna os saberes incomunicáveis entre as distintas áreas do conhecimento. 

 Toda a argumentação da autora, nesse ensaio, gira em torno dessa síntese sobre o 

paradoxo do conhecimento científico, a partir da qual ela delimita três pontos: a) a ciência 
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tem produzido uma visão fragmentada dos fenômenos que estuda; b) se distanciou de 

uma “lógica do sensível”, da prática social e de outros saberes sobre o mundo, como a 

arte e a espiritualidade, o que, segundo ela, explica, em parte, o paradoxo eficácia-

ineficácia que a caracteriza; c) a ciência da fragmentação tem privilegiado a manipulação 

dos fenômenos, o fragmento e uma visão analítica do mundo, atitudes cognitivas que lhe 

conferem o poder originado do saber especializado. 

Para fundamentar a teorização, Maria da Conceição de Almeida (2009, p. 32-35) 

– autora com a qual concordo e cito aqui mais demoradamente, porque ajuda a 

compreender uma das bases das minhas argumentações e de outros autores mencionados 

aqui – faz um diálogo transdisciplinar com pensadores que renovam a ciência 

contemporânea – seja em método, como em Edgar Morin; epistemologicamente, como 

em Michel Foucault; ou em outras ciências, como a física com Niels Bohr e Werner 

Heisenberg, David Bohm; química, como em Ilya Prigogine, e biologia, com Henri Atlan 

e Humberto Maturana, ou Boris Cyrulnik. Nesse sentido,  segundo a autora, em quase 

todos esses pensadores é possível identificar a presença de alguns princípios 

fundamentais que propiciam a emergência de uma ciência nova: necessidade de 

articulação entre cultura científica e cultura humanística; diálogo entre arte, ciência e 

espiritualidade; intercâmbio entre áreas do conhecimento e disciplinas; consciência da 

parcialidade das explicações científicas; necessidade de uma reorganização dos saberes; 

aposta na educação como uma atividade primordial da cultura e da mudança e como um 

elemento facilitador da reforma do pensamento; necessidade de repensar a ética da ciência 

e o papel do intelectual como cidadão do seu tempo. 

 Para melhor compreensão do ensaio de Almeida (2009), e dos demais pensadores 

ligados aos estudos da complexidade, no caso de Morin; ou de argumentações científicas 

pautadas em novo tipo de desenvolvimento econômico, social, cultural e ecológico,  como 

em  Vandana Shiva  (2003), ou Amartya Sen (2010) - este não é discípulo de Edgar Morin, 

porém é igualmente inovador para a economia –, é fundamental retomar  a mencionada  

questão das “duas culturas” em C.P. Snow. Conforme argumentações as quais tive 

oportunidade de citar, em outro trabalho acadêmico (SILVA, 2014), duas culturas – 

Humanidades e as Tecnociências –, separadas por contingências históricas e culturais, 

passam por grandes transformações na atualidade. Estudiosos da ciência e tecnologia no 

Brasil,  como Luiz Pinguelli Rosa (2005), Ceiça Almeida e outros, em discursos 

inspirados  pelas teorizações e insights de C.P. Snow (1995), e antes dele, Alexandre 

Koyré (1982) e, em outros aspectos,  Gaston  Bachelard (2009),  costumam abordar 
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questões como a revolução racional e as origens da ciência; conhecimento e  lógica; a 

revolução científica e método científico;  teorias do conhecimento e as  “duas culturas” – 

tecnociências e humanidades,  revoluções pós-newtonianas,  ruptura do determinismo, 

epistemologia pós-moderna, sociologia da ciência,  dentre outras.   

Mas evidentemente não é nada fácil fazer interdisciplinaridade ou 

transdisciplinaridade – como prefere Morin –, não só porque exige muitos anos de estudos 

por parte do pesquisador, mas também porque pesquisadores das Exatas podem cometer 

equívocos ao abordar temas das Ciências Humanas, como igualmente pesquisadores de 

Humanas podem cometer equívocos ao tratar de conceitos da área de Ciências Exatas. 

Ficou famoso pela grande polêmica nos meios acadêmicos o livro “Imposturas 

intelectuais”, de Alan Sokal e Bricmont (1999), no qual ambos acusam renomados 

pensadores contemporâneos das humanas – como Jacques Lacan, Bruno Latour, Julia 

Kristeva, dentre outros e outras – de cometerem abuso de obscuros discursos no uso de 

conceitos da matemática e da física.  Um intelectual brasileiro, o físico Luís Pinguelli 

Rosa (2005), de reconhecida erudição na área de exatas e também nos conhecimentos de 

humanas, tem uma posição moderada sobre essa polêmica e, como físico, mostra em que 

Sokal e Bricmont acertaram, em algumas críticas, e erraram em outras, nas refutações aos 

mencionados pensadores das humanas.   

No livro “Um discurso sobre as ciências”, Boaventura de Sousa Santos (2008) 

comenta essa polêmica, já que ele foi acusado por Sokal e também por um intelectual 

português de ser um dos pensadores ‘pós-moderno’ que comete iguais abusos nas 

discussões epistemológicas, com base nos novos paradigmas. Boaventura de Sousa 

Santos (2008) comenta que, no mencionado livro, põe em causa a teoria representacional 

da verdade e a primazia das explicações causais e defende que todo o conhecimento 

científico é socialmente construído, que o seu rigor tem limites inultrapassáveis e que sua 

objetividade não implica a sua neutralidade. 

 Descrevo a crise do paradigma dominante e identifico os traços principais do que designo 

como paradigma emergente, em que atribuo às ciências sociais anti-positivistas uma nova 

centralidade, e defendo que a ciência, em geral, depois de ter rompido com o senso 

comum, deve transformar-se num novo e mais esclarecido senso comum. (SANTOS, 

2008). 

 

Estas ideias foram desenvolvidas e aprofundadas por Boaventura de Sousa Santos 

em livros posteriores, dentre os quais “Introdução a um ciência pós-moderna” e  “A crítica 

da razão indolente: contra o desperdício da experiência”.  Boaventura de Sousa Santos 

participou, a convite do MinC, do debate “Deslocando fronteiras: cultura política, 
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movimentos sociais e emancipação social”, realizado na noite de 29 de outubro de 2015, 

com um público de mais de 600 pessoas lotando o Teatro Arena da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) na capital carioca. 

 O debate fez parte do seminário Cultura e Política, uma iniciativa do programa 

Cultura e Pensamento, segundo informações do noticiário do site do MinC. Com 

participação prevista nesta atividade, o então ministro da Cultura, Juca Ferreira, foi até 

ao Rio de Janeiro, mas não pode participar, em função de um forte resfriado. No palco, o 

sociólogo português foi acompanhado pelo mediador da aula, o então secretário de 

Políticas Culturais do Ministério da Cultura (MinC), Guilherme Varella, e precedido 

pelas saudações da à época presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), Lia 

Calabre, e do à época reitor da UFRJ, Roberto Leher.  

 Um grande cientista, Carl Sagan, que foi em vida um dos mais conhecidos e 

importantes divulgadores da ciência para o grande público, também abordou as questões 

em torno do que é ciência e pseudociência. Autor de “O mundo assombrado pelos 

demônios – A ciência vista como uma vela no escuro”, Carl Sagan (1996) foi um dos 

mais importantes astrônomos do século 20 e tornou-se conhecido internacionalmente não 

só como cientista, mas também como grande divulgador da ciência.  

No mencionado livro, Carl Sagan faz um erudito elogio da ciência e defesa da 

racionalidade humana. Divulga os conhecimentos científicos de forma acessível ao 

grande público e critica superstições, dogmatismos religiosos, argumentações 

pseudocientíficas... Aborda e analisa o fato de que um dos grandes paradoxos da 

contemporaneidade é que, simultaneamente aos êxitos da ciência e da tecnologia, cresce 

a divulgação de crenças  acerca da existência de disco voador e sequestro de pessoas por 

alienígenas – tema acerca do qual Sagan  faz aprofundados comentários críticos, com 

base na experiência  dele como astrônomo –; modismos que resgatam gnomos, anjos...   

Em síntese, Carl Sagan (1996, p. 21) critica  o analfabetismo científico, alertando 

nesse sentido sobre os riscos de o cidadão médio continuar a ignorar desde questões que 

afetam diretamente o cotidiano nas cidades, como a poluição do ar e o aquecimento 

global, por exemplo, até outras não menos graves, como a erosão da camada superior do 

solo.  Discute a importância das ciências e as características do pensamento científico, ao 

mesmo tempo em que questiona os principais fatores da existência e difusão de crenças 

não-científicas na sociedade. Nesse sentido, Sagan (1999, p. 29) argumenta que uma das 

explicações é de que a pseudociência é mais fácil de ser inventada que a ciência, porque 

os confrontos perturbadores com a realidade – quando não podemos controlar o resultado 
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da comparação – são evitados mais facilmente. Enfatiza que em parte por essas mesmas 

razões é muito mais fácil apresentar a pseudociência ao público em geral do que a ciência.   

 Uma das poucas ressalvas que faço à argumentação de Sagan (1999, p. 54), são as 

restrições que ele faz ao que chama de “grande parte da psicanálise”  como exemplo de 

teorias não científicas, no capítulo “O homem na lua e a face em Marte” enfatizando que 

cada área da ciência tem o seu próprio complemento de pseudo-ciência. “Os geofísicos 

têm de se haver com Terras chatas. Terras ocas, Terras com eixos loucamente oscilantes, 

continentes que emergem e afundam rapidamente, além de profetas de terremotos” [...]. 

“Os psicólogos têm grande parte da psicanálise e quase toda a parapsicologia” [...]. 

 Quanto à questão da cientificidade da psicanálise, trata-se de polêmica antiga, na 

qual cientistas, médicos, epistemólogos, neurocientistas afirmam que a psicanálise não 

tem fundamentação científica, por um lado, e igualmente parte desses profissionais 

discorda. E essa discordância se dá tanto na crítica às diversas formas de discurso 

positivista ou neopositivista, para o qual só é cientifico o que é verificável, quanto 

também na argumentação que retoma os primeiros estudos neurológicos de Freud – que 

começou carreira, pesquisando em neuroanatomia e como neurologista no hospital geral 

de Viena. Tendência atual, contudo, é de promover o diálogo entre as contribuições da 

psicanálise acerca do inconsciente com os estudos do cérebro feitos pelas neurociências, 

como é exemplo a neuropsicanálise (CALLEGARO, 2011).  Mas isso gera novas 

controvérsias, já que neuropsicanálise não é consenso entre psicanalistas. Neurocientistas, 

como mostra Anne Rooney (2018), em “A História da Neurociência”, abordam a questão 

mente e corpo, principalmente nos aspectos biológicos, físicos e químicos do cérebro.   

 

1.2   Política Cultural Brasileira Pós 2003: Continuidades e Descontinuidades 

 

Neste tópico, descrevo e comento a política cultural pós 2003 – início do primeiro 

mandato do ex Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, com o qual o 

Ministério da Cultura passou a formular políticas culturais, em diálogo de atores políticos 

públicos e privados, no sentido de que se tornem efetivas políticas culturais do Estado 

brasileiro e não apenas políticas de governo. Porque se as políticas culturais se limitam 

ao âmbito das políticas de determinada gestão do governo federal, estas correm o risco de 

descontinuidades em gestões subsequentes. 

Tendo inicialmente como ministro da cultura Gilberto Gil, substituído meses 

depois pelo ministro Juca Ferreira, as duas gestões do Governo Lula (2003-2010) 
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realizaram, nas áreas artística e cultural, grandes e positivas mudanças, que deveriam ter 

continuidade no primeiro mandato do governo da Presidenta Dilma Roussef (2011-2014) 

e no segundo mandato, iniciado em 2015 e interrompido em 2016 por “golpe parlamentar-

midiático-jurídico”. Mas até 2014 isso não ocorreu com todas as políticas do MinC, como 

mostra o livro “Políticas culturais no governo Dilma”, lançado em setembro de 2015. 

Organizado por Albino Rubim; Alexandre Barbalho e Lia Calabre (2015), o livro é uma 

coletânea de artigos e ensaios de especialistas em políticas culturais que analisam a 

política cultural no período do primeiro mandato da Presidenta Dilma, bem como textos 

sobre a construção dos planos estaduais de cultura em diferentes Estados da Federação.   

Rubim (2015, p. 11-12), ao analisar as políticas culturais no primeiro governo 

Dilma, menciona três tradições que marcam a história das políticas culturais nacionais: 

ausências, autoritarismos e instabilidades. Explica que o termo “ausências” expressa a 

falta de políticas culturais e, “mais recentemente, a atitude do Estado em abdicar de 

desenvolver políticas em prol de uma regulação da cultura pelo mercado”. Comenta que 

a noção de autoritarismo remete a políticas culturais de governos ditatoriais e também aos 

laços autoritários presentes na sociedade, inclusive em momentos democráticos. A 

terceira tradição, vinculada às anteriores, anota instabilidades derivadas de fatores como: 

descontinuidades, fragilidades institucionais etc. (RUBIM, 2015, p. 12).  

No âmbito das ciências, discussões sobre continuidades, descontinuidades, 

rupturas, estão relacionadas a questões de ordem epistemológica e de história da ciência, 

de acordo com Alexandre Koyre (1982), Michel Foucault (2007), dentre outros. Segundo 

Foucault (2007), a noção de descontinuidade toma um lugar importante nas disciplinas 

históricas. 

Para a história, em sua forma clássica, o descontínuo era, ao mesmo tempo, o dado e o 

impensável; o que se apresentava sob a natureza dos acontecimentos dispersos – decisões, 

acidentes, iniciativas, descobertas – e o que devia ser, pela analise, contornado, reduzido, 

apagado, para que aparecesse a continuidade dos acontecimentos. A descontinuidade era 

o estigma da dispersão temporal que o historiador se encarregava de suprimir da história. 

Ela se tornou, agora, um dos elementos fundamentais da análise histórica, onde aparece 

com um triplo papel.  (FOUCAULT, 2007, p. 9-10). 

 

  De acordo com Foucault (2007, p. 9-10), na análise histórica, a descontinuidade 

constitui, de início, uma operação deliberada do historiador (e não mais o que 

involuntariamente do material que deve tratar) pois ele deve, pelo menos a título de 

hipótese sistemática, distinguir os níveis possíveis de análise, os métodos que são 

adequados a cada um e as periodizações que lhes convém. (FOUCAULT, 2007, p. 9-10). 
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Para Foucault, é também o resultado de sua descrição (e não mais o que se deve eliminar 

na análise), pois agora 

 

o historiador se dispõe a descobrir os limites de um processo, o ponto de inflexão de uma 

curva, a inversão de um movimento regulador, os limites de uma oscilação, o limiar de 

um funcionamento, o instante de funcionamento irregular de uma causalidade circular 

(FOUCAULT, 2007, p. 10). 

 

Segundo Reale; Antiseri (1991, p. 949-952), para Foucault, “a história não tem 

sentido, a história não tem fins últimos. A história é, antes, descontínua”. E, quanto à 

história da cultura, “ela é in-formada ou governada por típicas estruturas epistêmicas (ou 

epistemas)”. Esses epistemas – um dos conceitos fundamentais da obra foucaultiana – 

agem no nível inconsciente, permeando e qualificando os mais diversos campos do saber 

de um período cultural que se distingue e tipifica precisamente com base em sua estrutura 

epistêmica, estrutura que o historiógrafo, ou o educador, pode buscar naquelas práticas 

discursivas que “são aquilo que foi produzido [...] em termos de conjuntos de sinais”, ou 

seja, os modos como são “repartidas” e “significadas” as áreas do saber. Na perspectiva 

foucaultiana, que tem grande influência de Nietzsche, categorias como razão, método 

científico e até mesmo a noção de homem não são eternas, mas vinculadas a sistemas 

circunscritos historicamente. Para ele, não há universalidade nem unidade nessas 

categorias e também não existe uma evolução histórica linear.  

 Feitas essas explicações sobre continuidade e descontinuidades do ponto de vista 

científico, na crítica a determinismos, voltemo-nos às continuidades e descontinuidades 

que com frequência ocorrem na mudança de uma gestão de governo para outra gestão 

governamental, seja nas esferas federal, estadual ou municipal.   

Antes, é importante destacar que a década de 1930 marca o início das primeiras 

ações governamentais no Brasil – em níveis federal, estadual e municipal – no sentido de 

formular Políticas Culturais, na acepção que conhecemos hoje. Mário de Andrade, com a 

formulação do antigo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), e 

Gustavo Capanema, com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, são os 

grandes pioneiros. Posteriormente o Ministério passou a ser Ministério da Educação e 

Cultura (MEC). Por convenção, a sigla MEC permanece, mesmo após a criação do 

Ministério da Cultura, em 1985. 

Após a Constituição de 1988 (2008), a questão cultural e o tema do acesso da 

população aos bens artísticos e culturais, no Brasil, passaram a ser objeto de amplos e 
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livres debates, para públicos cada vez maiores, como também passaram a ser vistas como 

condições fundamentais da construção de uma cidadania democrática e participativa.  

Nos anos 1990 e início da década de 2000 ocorreram a implementação de políticas 

neoliberais também no setor cultural, com a extinção do MinC – no governo Collor – e 

posterior recriação do Ministério da Cultura, no governo Itamar Franco. Nas gestões de 

Fernando Henrique Cardoso, que ampliou as políticas neoliberais, prevaleceram baixos 

orçamentos para o MinC. Ao mesmo tempo, crescia a utilização do Marketing cultural, 

com grande concentração dos benefícios da Lei Sarney e, posteriormente, Lei Rouanet, 

por parte de artistas, produtores culturais e empresas do eixo Rio-São Paulo. Foi a época 

também do surgimento, no Brasil, da internet comercial, telefonia celular, das grandes 

transformações no jornalismo e mídias, que, como já explicado aqui, implicam também 

mudanças na política cultural brasileira.    

 Conforme Rubim (2010)  somente nas duas administrações do Governo Lula 

(2003-2010) é que foram implantadas efetivas políticas culturais no Brasil. Ao analisar 

as políticas de cultura no primeiro governo Dilma (2011-2014),  Rubim (2015, p. 17) 

comenta que manter conquistas, superar lacunas e consolidar as inovadoras políticas 

culturais, pós 2003, deveriam ser metas do primeiro governo Dilma no campo da cultura. 

No entanto, conforme descreve Rubim (2015, p. 17), as ambiguidades e dificuldades 

apresentadas pelas gestões ministeriais de Ana de Hollanda e Marta Suplicy, em 

angulações distintas, dificultaram e até bloquearam tais caminhos.  

 Embora, regra geral, tenha havido continuidade na implementação do PNC/SNC 

a partir de 2010, ocorreram, porém, descontinuidades, dentre as quais a primeira 

descontinuidade ocorreu na gestão de Ana de Hollanda à frente do MinC no início do 

primeiro mandato do governo Dilma. 

 Ao analisar a gestão Ana de Hollanda, Lia Calabre (2015) comenta que já de início 

a escolha da cantora e compositora Ana de Hollanda para o posto de ministra gerou um 

sentimento de insatisfação na maioria dos atores envolvidos nos diálogos que vinham 

sendo estabelecidos desde 2003. Acrescenta que tal sentimento se estendeu tanto à área 

da gestão pública em cultura quanto aos grupos da sociedade civil, ou ainda muitos dos 

segmentos dos produtores culturais e artistas.  

 A insatisfação aumentou quando uma das primeiras ações da ministra foi a de 

remover as licenças Creative Commons do site do Ministério da Cultura, descreve 

Calabre (2015, p. 37). Tal ação foi imediatamente interpretada como uma mudança de 

rumos na condução das questões dos direitos autorais e da cultura digital.  
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 Segundo Calabre (2015, p. 37), na prática a retirada significava apenas que o 

conteúdo do site não poderia ser mais utilizado ou reproduzido segundo os termos da 

licença. Porém, comenta essa autora, no campo simbólico, a ação abriu uma trincheira de 

luta com os defensores da flexibilização dos direitos autorais e com os militantes da 

cultura digital, de um lado, e o MinC, além de apontar para uma oposição ao que era 

defendido pela gestão anterior.  

 Desse modo, segundo Calabre (2015, p. 37), uma das maiores polêmicas da gestão 

Ana de Hollanda foi a da revisão da Lei de Direitos Autorais. A autora relembra que, ao 

chegar ao Minc, Ana de Hollanda encontrou o Projeto de Lei já debatido em diversos 

fóruns, submetido à consulta pública em 2010 e revisto. Quando o texto estava sendo 

finalizado, a ministra comunicou que haveria uma revisão da revisão, pois o que havia 

sido proposto e as respectivas alterações, segundo sua equipe, não contemplavam os 

diversos setores abrangidos pela lei. A autora descreve que, nesse meio tempo, a ministra 

havia se envolvido em uma polêmica sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 

que investigava o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), responsável 

por arrecadar e distribuir direitos autorais e objeto de reclamações por parte dos artistas.   

 Por outro lado, como registra Calabre (2015, p. 38), a gestão Ana de Hollanda 

também ficou marcada por processos de finalização (voluntários ou involuntários) de 

projetos oriundos das gestões anteriores, tais como a elaboração das metas do PNC. O 

período de gestão Ana de Hollanda foi, porém, mais marcados por protestos e críticas – 

questões envolvendo a política dos Pontos de Cultura, dentre outras –, do que por 

eventuais acertos, como por exemplo a economia criativa, de tal modo que em setembro 

de 2012, a presidenta Dilma substituiu Ana de Hollanda no comando do MinC pela 

senadora Marta Suplicy. 

 Para se compreender melhor essas iniciativas da gestão Ana de Hollanda 

menciono que a história do Direito Autoral, no Brasil, começou em 1917, quando foi 

criada a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, fundada naquele ano por iniciativa de 

autores de teatro, escritores e compositores, liderados por Chiquinha Gonzaga. De acordo 

com informações nos sites das entidades classistas dessa área e de outras fontes, a sessão 

inaugural realizou-se na sede da Associação Brasileira de Imprensa, foi secretariada por 

Viriato Correa, da Academia Brasileira de Letras, e, entre outros, estavam presentes 

Oduvaldo Vianna, Luiz Peixoto, Oscar Guanabarino e Raul Pederneiras. O primeiro 

presidente da Sociedade foi João do Rio. Essa sociedade foi reconhecida como Utilidade 

Pública Federal pelo Decreto n 4.092 de 4 de agosto de 1920. 
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  A partir de 2002 a sociedade passou a se chamar Sociedade Brasileira de Autores 

(SBAT) por decisão de uma Assembleia Geral a qual entendeu que a sociedade deveria 

ampliar seu campo de ação na atividade autoral, podendo a partir de então receber 

filiações de autores ligados ao cinema e à televisão, entre outros. Apesar do termo 

"teatral" ter sido retirado, manteve-se a sigla SBAT. 

 Desse modo, a SBAT apresenta-se ao público como sociedade de utilidade pública 

sem fins lucrativos que arrecada e distribui direitos autorais de seus associados. Também 

atua recolhendo os direitos de autores de outros países encenados no Brasil e, através das 

sociedades estrangeiras, os direitos de autores brasileiros encenados no estrangeiro. A 

SBAT foi sempre dirigida e administrada por autores teatrais e compositores, integrantes 

do seu quadro social e eleitos em Assembleias Gerais. Sua missão é zelar pelo 

cumprimento dos direitos do autor, principalmente na área teatral.  

              Outra tradicional entidade defensora dos direitos autorais no Brasil é o 

mencionado ECAD, órgão brasileiro responsável pela arrecadação e distribuição dos 

direitos autorais das músicas aos seus autores, tendo sua sede localizada no Rio de 

Janeiro. É uma instituição privada criada pela Lei nº5.988/73 e mantida pela Lei Federal 

nº 9.610/98. Diante das atuais tendências de maior consumo de música pela internet (via 

download e outras formas, como o streaming), a legislação do Direito Autoral nessa área 

da criação artística passou por recentes modificações, no Congresso Nacional. 

 A questão do Direito Autoral e do Direito Patrimonial está relacionada a um tipo 

de propriedade mais abrangente, a Propriedade Intelectual.  Esta lida com os direitos de 

propriedade das coisas intangíveis oriundas das inovações e criações da mente, conforme 

definição em plaquete do “Fórum Nacional de Direito Autoral” editada pela Secretaria de 

Políticas Culturais/Coordenação-Geral de Direito Autoral do Ministério da Cultura (sd). 

Fazem parte também da Propriedade intelectual os Cultivares e a Propriedade Industrial. 

Assim, a Propriedade Intelectual protege as criações, facultando aos titulares, direitos 

econômicos sobre produtos e serviços que incorporam tais criações. 

 As obras literárias, artísticas e científicas são reguladas pela Lei n. 9.610/98, com 

política a cargo do Ministério da Cultura (CGDA/SPC/MinC). O registro se dá conforme 

a natureza da obra. Mas nem todos os Direitos autorais são de competência do MinC.  Um 

programa de computador, por exemplo, é regulado pela Lei n. 9.609/98, com política a 

cargo do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) com registro no Instituto Nacional 

de Propriedade Intelectual (INPI), que é um órgão do Ministério da  Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (MDIC) e ao qual estão relacionadas importantes atividades culturais, 
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desde o artesanato;  patrimônio cultural ao audiovisual e TV digital, dentre outras, em 

suas interfaces com o setor econômico, mercado interno e com as exportações de produtos 

brasileiros, dentre os quais os produtos das indústrias culturais e criativas do Brasil. 

 Enquanto a descontinuidade da questão dos direitos autorais marcou a gestão de 

Ana Holanda, a gestão da substituta dela, Marta Suplicy, ficou marcada, por pelo menos  

a continuidade de uma importante política que já vinha em andamento: a implantação do 

Vale Cultura. À época, ficou estabelecido em R$ 50,00 o valor do benefício mensal para 

o trabalhador que ganha até cinco salários mínimos, tem direito ao cartão do vale se a 

empresa em que trabalha participa do programa.  De acordo com estatísticas do MinC, o 

maior percentual de consumo com o Vale Cultura é na compra de livros e revistas, 

seguido por consumo de cinema, instrumentos, artes cênicas e outros espetáculos.    

  Na área da diversidade cultural, uma das principais ações do MinC foi realizada 

em Natal, em maio de 2014. O campus central da UFRN e outros locais da cidade foram 

palcos do evento Teia da Diversidade, encontro nacional de pontos de cultura e das redes 

da diversidade que integram o programa Cultura Viva, promovido pela, à época, 

Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural. Passaram pela Teia da Diversidade, 

na capital potiguar, centenas de pessoas, de diversas etnias e culturas – comunidades de 

ciganos, índios, negros, LGBTQ, vindas de várias partes do Brasil. Ao final, foi divulgado 

o documento “Carta de Natal”, da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural. 

  No documento, os signatários presentes à TEIA 2014 registram e pactuam as 

principais condicionantes e estratégias que devem orientar as iniciativas de consolidação 

e fortalecimento do Programa Nacional de Promoção da Cidadania e da Diversidade 

Cultural – Cultura Viva – novo nome do programa, após a Portaria nº 118 –, como a 

Política de Base Comunitária do Sistema Nacional de Cultura. 

 

1.3  Plano Nacional de Cultura (PNC) 2010-2020.  

  

 Depois de ser aprovada a lei no Congresso Nacional, o Plano Nacional de Cultura 

(PNC) teve primeira versão de texto em 2011, quando foram definidas e aprovadas as 53 

metas da Política cultural brasileira para o decênio 2010-2020. Rubim (2015, p. 18) 

explica que o PNC, aprovado com 14 diretrizes, 36 estratégias e 275 ações foi 

retrabalhado, de modo participativo e criterioso, com a definição focada de 53 metas a 

serem alcançadas no decênio 2010-2020. Para esse especialista em política cultural, isso 
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tornou mais viável sua efetiva implantação, desafio que fora colocado então para a 

primeira gestão do governo Dilma (2010-2014) e para governo posterior. 

 Segundo Rubim (2015, p. 18), através do Programa Nacional de Fortalecimento 

Institucional de Órgãos Gestores de Cultura, de 2012, o Ministério apoiou estados e 

municípios, em parceria com as Universidades Federais da Bahia e de Santa Catarina, na 

elaboração de planos estaduais e municipais de cultura, e contribuiu para dotar muitos 

entes federativos de planos culturais. O autor enfatiza que como o PNC prevê, em lógica 

federativa, planos estaduais, municipais e setoriais de cultura, a adesão dos entes 

governamentais, da sociedade e das comunidades culturais torna-se essencial para o 

sucesso do PNC.  Essa questão de lógica federativa à qual Rubim se refere é abordada 

nos textos do livro “Federalismo e políticas culturais no Brasil”, organizado por Barbalho, 

Barros e Calabre (2013).    

 Desde o advento da legislação que criou o PNC estava previsto que, ao final de 

quatro anos, o PNC, na implementação do SNC, passaria por revisão. Com o objetivo de 

fazer um balanço, em 1° de setembro de 2015, o Ministério realizou reunião do ministro 

da cultura Juca Ferreira e dirigentes do sistema MinC, com objetivo de debater dois 

relevantes resultados relacionados ao PNC: o Relatório de Monitoramento 2014 e a 

Proposta de Revisão do PNC 2010-2020, com abertura de consulta pública de revisão das 

metas do PNC. Ao final, o ministro, cada um dos secretários e dirigentes da pasta 

apresentaram as ações e demandas específicas das secretarias que compõem o MinC.  

 O processo de revisão das metas prosseguiu por meio de consulta pública, 

realizada no período de 1 de setembro com previsão inicial de encerramento em 15 de 

dezembro de 2015, mas de acordo com informações disponíveis no site do PNC  

(http://pnc.culturadigital.br/) o prazo foi prorrogado para 15 de fevereiro de 2016.  Com 

a consulta, a sociedade civil teve a oportunidade de participar do desenvolvimento das 

políticas públicas de cultura no País apresentando a sua opinião sobre a proposta do MinC, 

ou então apresentando novas propostas. 

 Com a regulamentação do artigo 216-A da CF se deu importante passo para se 

viabilizar a meta número 1 do PNC, que é a de tornar o SNC institucionalizado e 

implementado, com 100% das Unidades da Federação (UFs) e 60% dos municípios com 

sistemas de cultura institucionalizados e implementados. A segunda meta do PNC (2013, 

p.26-27) é: 100% das UFs e 60% dos municípios atualizando o Sistema Nacional de 

Informações e Indicadores Culturais (SNIIC). A meta 3 (2013, p. 28-29) é: produzir 

http://pnc.culturadigital.br/
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cartografia da diversidade das expressões culturais em todo o território brasileiro 

realizada 

 O texto-base (novembro de 2013) da “3ª Conferência Nacional de Cultura – Uma 

Política de Estado para a Cultura, Desafios do Sistema Nacional de Cultura”, no formato 

PDF, divide-se inicialmente em quatro tópicos: I – Implementação do Sistema Nacional 

de Cultura, II – Produção Simbólica e Diversidade Cultural, III – Cidadania e Direitos 

Culturais, e IV – Cultura como desenvolvimento sustentável. No primeiro tópico, que é 

o que está mais diretamente relacionado ao tema deste projeto da Tese de Doutorado, por 

tratar da implementação do SNC, são abordados os seguintes itens: 1 – Marcos Legais, 

Participação e Controle Social e Funcionamento dos Sistemas Municipais, 

Estaduais/Distrito Federal e setoriais de cultura, de acordo com os princípios 

constitucionais do SNC; 2 – Qualificação de Gestão Cultural, Desenvolvimento e 

Implementação de Planos Territoriais e Setoriais de Cultura e Formação de Gestores 

Governamentais e Não  Governamentais e Conselheiros de Cultura; 3 – Sistemas de 

Informação Cultural e Governança Colaborativa; 4 – Fortalecimento e Operacionalização 

dos Sistemas de Financiamento Público de Cultura: Orçamentos Públicos, Fundos de 

Cultura e Incentivos Fiscais.  

  A etapa inicial de construção do atual PNC (2013) ocorreu entre 2003 e 2006, 

com a formulação e articulação política (realização de 20 encontros do Seminário Cultura 

para Todos, em 2003; instituição das câmaras setoriais), elaboração de diretrizes gerais 

do PNC e realização do primeiro levantamento estatístico do SNIIC. 

  Outra importante etapa ocorreu entre 2007 e 2008, com a realização de debates 

políticos - audiências públicas sobre o PNC na Subcomissão Permanente de Cultura da 

Câmara dos Deputados; e na sociedade, com conferências, fóruns, seminários, consultas 

públicas – e participação de artistas, intelectuais, produtores e gestores culturais, além de 

outros atores sociais. Nesse período, foi instalado o Conselho Nacional de Política 

Cultural (CNPC) e organizados os Seminários Estaduais do Plano Nacional de Cultura, 

nas capitais do País.  

 Em 2015, de nove de agosto a 29 de novembro, foram realizadas em nível nacional 

as eleições para o CNPC, compostas de três etapas: fóruns estaduais setoriais; período de 

votação para os representantes estaduais; e fóruns nacionais setoriais. Com as eleições, 

segundo o site do MinC, o MinC retoma o processo de renovação dos Colegiados 

Setoriais e representantes da sociedade civil das áreas técnico-artísticas e do Patrimônio 

Cultural no CNPC para o período 2015-2017.  
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 Em Natal, acompanhei, in loco, as eleições do CNPC, realizadas com êxito no 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), campus da Cidade Alta, no centro 

histórico da cidade. Naquele campus, funciona o Curso Superior em Tecnologia de 

Produção Cultural do IFRN.  

 Conforme Rubim et al (2010), o funcionamento do CNPC “é uma dinâmica 

inédita e relevante na vida política da cultura brasileira”. Rubim explica que “a diferença 

básica deste conselho em relação ao Conselho Nacional de Cultura, constituído durante a 

gestão FHC, é que o CNPC incorpora, de forma efetiva e pela primeira vez na história 

deste país, a sociedade civil”. 

 Albino Rubim se refere ao fato de que no plenário do CNPC, “a Sociedade tem 

maior presença quando comparado ao Estado”. De acordo com ele, representantes do 

governo federal, dos estados e dos municípios dividem assentos com representantes dos 

Colegiados Setoriais do Circo, Dança, Música, Teatro, Artes Visuais, Livro, Leitura e 

Literatura, Cultura Popular, Cultura Indígena, Moda e tantos outros segmentos, entidades 

e atores políticos que compõem a diversidade do campo cultural brasileiro.  

 O CNPC tem dado grande contribuição no debate dos rumos das políticas culturais 

do país, da mesma forma que tem tido importante papel no apoio à gestão do MinC, por 

seu caráter decisório. Segundo Rubim, o CNPC desde a sua criação, tem deliberado sobre 

pautas específicas, como a aprovação do PNC, planos de trabalho do Ministério e 

regimento interno da Conferência Nacional de Cultura. Comenta que o papel de instância 

consultiva mais ampla do Sistema MinC pode ser medido pela influência na elaboração 

de políticas culturais, “como a reformulação da política de financiamento da cultura – 

PROCULTURA, a nova proposta de Lei do Direito Autoral e o Programa Mais Cultura”. 

 Nesse breve histórico, importante informar também que em nível nacional, em 

abril de 2009, a então deputada federal Fátima Bezerra (PT/RN) foi escolhida, em 

Brasília, para ser a relatora do Projeto de Lei (PL) do Plano Nacional de Cultura, na 

Câmara dos Deputados. Fátima Bezerra, que recebeu da Comissão de Educação e Cultura 

da Câmara dos Deputados a missão de relatar o PL 6.835/2006, e a assessoria, passaram 

a trabalhar em conjunto com o MinC, para, através de substitutivo ao PL, incorporar 

propostas e diretrizes debatidas com a sociedade, durante a elaboração do PNC.  

 No ano seguinte, o PNC foi criado (Lei nº 12.343, de 2/12/2010). A partir do 

advento da lei do PNC, o MinC, em parceria com os governos estaduais e municipais, e 

órgãos ligados à iniciativa privada, além de representantes da Sociedade Civil –, planejou 

e passou a colocar em prática a institucionalização e implementação do SNC. 
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 Nos aspectos legal e constitucional, o PNC é conceituado como instrumento de 

planejamento com duração decenal, previsto no § 3º do Art. 215 da Constituição Federal 

(CF), composto por princípios, objetivos, diretrizes, estratégias, ações e metas que 

orientam a atuação do poder público na formulação de políticas e programas de cultura.  

 Nesta direção, o PNC estava se desenvolvendo mediante a realização de 

programas, projetos e ações que concretizem princípios da CF, em especial os dispostos 

nos artigos 215 e 216.      

 No artigo 215 foi estabelecido que o Estado garantirá “a todos o pleno exercício 

dos direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará a valorização e a 

difusão das manifestações culturais”. 

   O Art. 216 afirma que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, nos quais se incluem: 

 

 I – as formas de expressão; 

II – os modos de criar, fazer e viver; 

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

 Quanto ao desenho institucional da política cultural brasileira contemporânea, 

pode-se delimitar que este tem início com a lei que criou o Ministério da Cultura, em 

1985, mas, aqui,  priorizo a análise do atual marco regulatório,  construído desde 2003 – 

inicialmente com  reformulação do ministério, por meio do Decreto 4.8057, de 12 de 

agosto de 2003, pelo qual foram criadas a Secretaria de Articulação Institucional, a 

Secretaria de Políticas Culturais, a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, a 

Secretaria de Programas e Projetos Culturais, a Secretaria do Audiovisual e a Secretaria 

de Identidade e Diversidade Cultural. Desde então, até o período delimitado 2010-2015, 

vinha ocorrendo uma criativa ebulição no MinC. A construção do marco regulatório se 

                                                           
7 Revogado pelo Decreto nº 5.036, de 7. 4. 2004.  
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deu, desse modo, por meio da Emenda Constitucional 48, de 2005, que acrescenta o 

parágrafo 3º ao art. 215 da Constituição Federal, instituindo o PNC; da Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) 416, que previa a instituição do SNC; do Decreto 5.520, 

de 24/08/2005, que institui o Sistema Federal de Cultura (SFC), considerado um dos 

principais passos para a formação do SNC, dentre outras legislações. 

  É fundamental enfatizar que o PNC foi estruturado a partir de três dimensões 

complementares: a cultura como expressão   simbólica; como direito de cidadania e como 

potencial para o desenvolvimento econômico com sustentabilidade socioambiental. 

Destaca também o papel do Estado e da sociedade na gestão das políticas culturais. 

 Até  o final  de 2015 – data dentro do período cronológico delimitado para a 

presente avaliação de política pública – foram realizadas três edições – 2005, 2010 e 2013 

– da Conferência Nacional de Cultura, sempre com a participação de milhares de pessoas 

– (1) da Sociedade civil, em espaços de participação como fóruns permanentes, redes de 

articulação, conferências, seminários e oficinas; organizada em sindicatos; ordens; 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e Organização não 

governamental (ONG); e não organizada, por meio de distintos agentes culturais, grupos 

informais e cidadãos; (2) do Pacto Federativo (transversalidade da cultura), com Fóruns 

de Secretários Estaduais e Municipais de Cultura; Fóruns dos Conselhos Estaduais de 

Cultura e Associações de Secretários e Gestores de Cultura Municipais, e conselhos; 

artistas, artesãos, intelectuais, representantes de etnias, dentre outros, em eventos 

específicos da área em todo o Brasil. 

  Em Brasília, (3) o Poder Executivo se articula, na área da política cultural, por 

meio do MinC/Vinculadas e Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC); agenda 

social e ministérios. Em nível estadual, pelos governos estaduais e secretarias de cultura. 

Em nível municipal, pelos governos municipais, secretarias e órgãos gestores de cultura, 

entidades municipalistas e associações de prefeitos. No Poder Legislativo (4), no 

Congresso Nacional, por meio da Frente Parlamentar da Cultura, Comissão de Educação 

e Cultura do Senado e da Câmara, Frente Parlamentar do Livro; nas Assembleias 

Legislativas, por meio de frentes parlamentares e comissões permanentes e especiais, o 

que igualmente ocorre nas câmaras municipais.  

  Numa das etapas da 1ª Conferência Nacional de Cultura, em 2005, participaram 

mais de 60 mil pessoas de todos os Estados brasileiros e posteriormente quatro mil, 

duzentos e quarenta brasileiros e brasileiras participaram dos grupos de trabalho para 

aperfeiçoar o conteúdo do PNC nos seminários nas unidades da federação, segundo Juca 
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Ferreira (2009, p. 9), então ministro da Cultura, na primeira gestão dele no cargo. 

Acrescenta que o texto foi revisto pelo CNPC – que congrega poder público e sociedade 

civil – e recebeu por volta de 100 sugestões de mudança a partir do fórum mantido na 

internet pelo MinC. (FERREIRA, 2009, p. 9). 

 A 2ª Conferência Nacional, em 2010, contou com mais de 200 mil participantes 

nas etapas municipais – mais três mil municípios –, regionais, estaduais e nacional. De 

acordo com Juca Ferreira (sd, p. 4), na 2ª Conferência Nacional foram eleitas 32 

estratégias prioritárias e 95 prioridades setoriais. “A mais votada foi a aprovação do 

marco regulatório da cultura, que já tramita no Congresso Nacional” (FERREIRA, sd, p. 

4). Nessa conferência, foi definido também criar o marco regulatório (Lei Cultura Viva), 

que garanta aos Pontos de Cultura se tornem política de Estado, objetivo alcançado em 

01/07/2014, quando o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 

757/11, da deputada Jandira Feghali (PCdoB/RJ), que torna lei o  Cultura Viva, criado e 

regulamentado por meio de portarias do Ministério da Cultura, em 2004. 

  Outro fato relevante no histórico do PNC é  que, nas pré-conferências setoriais, 

uma das etapas da 2ª Conferência Nacional de Cultura, os debates foram divididos em 19 

áreas: audiovisual, arquivos, arquitetura, arte digital, artesanato, artes visuais, circo, 

cultura afro-brasileiras, cultura indígena, cultura popular, dança, design, 

livro/leitura/literatura, moda, museus, música, patrimônio imaterial, patrimônio material 

e teatro. Primeiro, foi realizada etapa estadual de discussões, as Assembleias Setoriais. 

  O resultado desses encontros subsidiou a Pré-Conferência, realizada em Brasília. 

Na 2ª Conferência Nacional de Cultural, segundo a publicação “A conferência em revista” 

(sd), o RN contou com 43 municípios envolvidos nas conferências. Houve um 

crescimento na participação de potiguares, já que na 1ª Conferência Nacional de Cultura 

11 municípios estavam envolvidos nas conferências.  

 Das 32 prioridades estabelecidas na 2ª Conferência Nacional de Cultura, foram 

definidos eixos e subeixos. O eixo 1 – produção simbólica e diversidade cultural, tem 

como subeixos: 1.1 – produção de arte e bens simbólicos, 1.2 – convenção da diversidade 

e diálogos interculturais, 1.3 – cultura, educação e criatividade, 1.4 – cultura, 

comunicação e democracia. O eixo 2 – cultura, cidade e cidadania, tem como subeixos: 

2.1 – cidade como fenômeno cultural, 2.2 – memória e transformação social, 2.3 – acesso, 

acessibilidade e direitos culturais. O eixo 3 – cultura e desenvolvimento sustentável, tem 

como subeixos: 3. 1 – centralidade e transversalidade da cultura, 3.2 – cultura, território 

e desenvolvimento local, 3.3 – patrimônio cultural, meio ambiente e turismo. O eixo 4 – 
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cultura e economia criativa, tem como subeixos: 4.1 – financiamento da cultura, 4.2 – 

sustentabilidade das cadeias produtivas, 4.3 – geração de trabalho e renda. O eixo 5 – 

gestão e institucionalidade da cultura, tem como subeixos: 5.1 – sistemas nacional, 

estaduais, distrital e municipais de cultura, 5.2 – planos nacional, estaduais, distrital, 

regionais e setoriais de cultura, 5.3 – sistema de informações e indicadores culturais. 

 

1.4   Sistema Nacional de Cultura (SNC) 2010-2015 

   

A partir do advento da lei do PNC, o Governo Federal, por meio do MinC, em 

parceria  com governos dos Estados e dos Municípios, e órgãos ligados à iniciativa 

privada, como o Sebrae (2011), além de representantes da Sociedade Civil –, planejou e 

passou a colocar em prática a institucionalização e implementação do SNC, no período 

2010-2015, com perspectiva de a implementação prosseguir até dezembro de 2020.  

De acordo com texto destinado à “Oficina de Implementação de Sistemas  

Estaduais e Municipais de Cultura” (2013), o SNC é um instrumento de gestão 

compartilhada de políticas públicas de cultura entre os entes federados e a sociedade civil. 

Tem como principal objetivo fortalecer as políticas culturais da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios por meio de institucionalização e ampliação da participação social 

para promover desenvolvimento – humano, social e econômico – com pleno exercício 

dos direitos culturais e amplo acesso a bens e serviços culturais. 

 Entre 2014 e 2015, em contatos iniciais com gestores culturais em Natal, na 

Fundação José Augusto (FJA), órgão do Governo do Rio Grande do Norte responsável 

pela política cultural potiguar, e os da Fundação Capitania das Artes (Funcarte), órgão 

executor da política cultural do órgão gestor, que é a Secretaria Municipal de Cultura, 

criada em 2014, constatei que, em ambos, ainda estavam em processo de elaboração os 

Planos e os Sistemas de Cultura do Governo Estado e da Prefeitura da capital.  

 No âmbito da FJA, uma das principais ações em 2015 foi a reinauguração, em 25 

de agosto, da incubadora RN Criativo, que trabalha com a chamada economia criativa, 

em solenidade realizada no Solar João Galvão, sede do projeto, no centro histórico em 

Natal, com a presença do governador Robinson Farias; do secretário de Políticas Culturais 

do MinC, Guilherme Varella, dentre outros. A incubadora RN Criativo sofreu, porém, 

descontinuidade alguns meses depois de realizar importantes atividades de atendimento 

e assessoria aos agentes e empreendedores criativos. 
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 O marco legal do SNC é fundamentado juridicamente pelo artigo 216 – A da 

Constituição Federal; pela Lei n° 12.343/2010, que instituiu o PNC; pela Portaria n° 

123/2011 do Ministério da Cultura, que estabelece as 53 Metas do PNC; e pelo 

documento básico do SNC aprovado pelo CNPC. Com a regulamentação do artigo 216-

A da CF ocorreu importante passo para se viabilizar a meta número 1 do PNC, que é a 

de, no período 2010-2020, tornar o SNC institucionalizado e implementado, com 100% 

das Unidades da Federação (UFs) e 60% dos municípios com sistemas de cultura 

institucionalizados e implementados. 

 Para avaliar em nível estadual essa primeira e mais importante meta, pesquisei, 

por exemplo, acerca da adesão do Governo do RN ao SNC, bem como sobre quantas 

cidades do RN se interessaram, até o final de 2015, em aderir ao SNC.  E quantos 

municípios da amostra assinaram e publicaram o Acordo de Cooperação Federativa e 

colocaram em práticas as ações para efetivar seus sistemas de cultura.  

 Evidentemente não avalio meta por meta do PNC, mas as principais, 

relacionadas com o escopo da presente pesquisa, notadamente aquelas relacionadas às 

políticas públicas para a diversidade cultural; livro e mercado editorial; direitos autorais; 

audiovisual. A lei que estabeleceu o PNC previu desde o início a criação de um comitê 

executivo para acompanhar a revisão das diretrizes, estratégias e ações do plano, o que, 

como já mencionado, ocorreu no segundo semestre de 2015. 

 Na década de 1980, na análise da Política Cultural no Brasil em 1984, portanto 

um ano antes da criação do Ministério da Cultura (1985), Sérgio Miceli (1984) já 

enfatizava que um dos fatos mais importantes, em nível nacional, foi o processo de 

institucionalização, com a criação de órgãos ligados à arte e cultura pelo governo federal, 

como por exemplo a Funarte e outros.  

 A criação do Ministério da Cultura ocorreu no governo José Sarney (1985-1990), 

cujo sobrenome intitulou a primeira lei federal de incentivo à cultura, através de renúncia 

fiscal. Micelli, um dos maiores estudiosos da obra de Pierre Bourdieu no Brasil, por ter 

sido o organizador desse mencionado livro pioneiro em política cultural no Brasil, a 

antologia de artigos e ensaios “Estado e cultura no Brasil” (1984), teve esse pioneirismo 

destacado por Lia Calabre (2009), que é uma das mais respeitadas especialistas em 

política cultural brasileira contemporânea. 

 

 

 



63 
 

1.5   Implementação do Sistema Nacional de Cultura no Quinquênio 2010-2015 

   

 No planejamento inicial feito por gestores do Ministério da Cultura, a atualização 

de dados no SNIIC tornaria possível ao MinC acompanhar a efetivação dos sistemas de 

cultura estaduais, do DF e municipais, mas em 2015, quando eu pesquisava esta questão, 

a plataforma do SNIIC passava por mudanças, no sentido de aprimorar a participação de 

pessoas  atuantes em políticas culturais, nas três esferas da federação – executivos federal, 

estadual e municipal – e demais segmentos da sociedade civil.  

 Enquanto isso, em setembro de 2015, segundo informações disponíveis no site do 

MinC, foi apresentado ao ministro da cultura, Juca Ferreira, o terceiro Relatório de 

Monitoramento8,  produzido pela Secretaria de Políticas Culturais. O conteúdo informa a 

situação das 53 metas até dezembro de 2014. No início de 2013, ocorreu a entrega do 

primeiro relatório, que apresentou a situação das metas no período de 2012, e, em 2014, 

saiu o segundo, relativo a 2013.  

 No final de 2015, enquanto se aguardavam os resultados do atual processo de 

revisão do PNC/SNC, iniciado em 1 de setembro daquele ano, com previsão de 

encerramento para 15 de fevereiro de 2016, consegui levantar, por meio de revisão 

bibliográfica, pesquisa de campo inicial e noticiário, mais informações sobre a 

implementação do SNC.     

 Dentre os Estados, o Ceará já estava em adiantado processo de institucionalização 

de um Sistema Estadual de Cultura, antes mesmo da promulgação da Lei 12.343, 

conforme informa Cunha Filho (2010). Em relação às capitais, como por exemplo as do 

Nordeste mais próximas da capital potiguar – João Pessoa, Recife e  Fortaleza – posso 

afirmar, com base em textos do MinC, da revisão bibliográfica e documentos disponíveis 

na internet 9,  que  estavam em processo mais avançado de criação e implementação de 

Planos Municipais e Sistemas Municipais de Cultura, se comparado a semelhantes 

processos de institucionalização cultural no Rio Grande do Norte, tanto se se tomar como 

                                                           
8 Esse, outros  documentos e demais informações sobre o PNC podem ser encontrados no link 

pnc.culturadigital.br. 
9 O Plano Municipal de Cultura de Fortaleza está disponível no link 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/smc/plano-municipal-de-cultura; o Plano de Cultura de Recife pode ser 

acessado no site do MinC no endereço http://www.cultura.gov.br/snc/legislacao-do-

snc/municipais/planos/detalhe/-/asset_publisher/6KqxaCEgsSTy/content/plano-municipal-de-cultura-de-

recife-pe-995653/10907; e o Plano de João Pessoa, colocado para consulta pública desde 23 de dezembro 

de 2013, conforme informações  no link http://www.joaopessoa.pb.gov.br/plano-municipal-de-cultura-e-

disponibilizado-na-internet-para-consulta-da-populacao/ ) 

http://www.fortaleza.ce.gov.br/smc/plano-municipal-de-cultura
http://www.cultura.gov.br/snc/legislacao-do-snc/municipais/planos/detalhe/-/asset_publisher/6KqxaCEgsSTy/content/plano-municipal-de-cultura-de-recife-pe-995653/10907
http://www.cultura.gov.br/snc/legislacao-do-snc/municipais/planos/detalhe/-/asset_publisher/6KqxaCEgsSTy/content/plano-municipal-de-cultura-de-recife-pe-995653/10907
http://www.cultura.gov.br/snc/legislacao-do-snc/municipais/planos/detalhe/-/asset_publisher/6KqxaCEgsSTy/content/plano-municipal-de-cultura-de-recife-pe-995653/10907
http://www.joaopessoa.pb.gov.br/plano-municipal-de-cultura-e-disponibilizado-na-internet-para-consulta-da-populacao/
http://www.joaopessoa.pb.gov.br/plano-municipal-de-cultura-e-disponibilizado-na-internet-para-consulta-da-populacao/
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parâmetro a política cultural potiguar em nível do Governo do Estado, Prefeitura de Natal 

ou de municípios do interior do Estado.   

 No âmbito da FJA, em 2015, uma das principais ações foi a tramitação da minuta 

do Plano Estadual de Cultura em órgãos de assessoramento e na Assembleia Legislativa, 

bem como a mencionada reinauguração em 25 de agosto, da incubadora RN Criativo, que 

meses depois sofreu descontinuidade.  

 Na esfera da Funcarte, que tem algumas das suas principais ações culturais 

vinculadas ao calendário de grandes eventos, como o Natal em Natal, Carnaval e Festas 

Juninas, além de realização de feiras literárias e encontros de escritores, o processo de 

institucionalização do Plano e do Sistema de Cultura estava num estágio mais avançado 

do que o da FJA. Pude constatar isso, não só pelo fato de o Plano Municipal de Cultura 

ter sido colocado para consulta pública no blog da Funcarte, a partir de 14 de outubro de 

201510, como também a partir de primeira entrevista que fiz com diretor e gerentes da 

Funcarte em  pesquisa de campo, naquele órgão cultural, em novembro de 2015.  

 Um dos primeiros sistemas culturais que se implantou no Brasil foi o literário.  Ao 

explicar o que caracteriza a literatura como sistema de obras, Antônio Cândido (1981, p. 

1) comenta que este são “além das características internas (língua, temas, imagens), certos 

elementos de natureza social e psíquica, embora literariamente organizados, que se 

manifestam historicamente e fazem da literatura aspecto orgânico da civilização”.  

  A literatura – poemas, crônicas, contos, novelas, romances – é arte. Nesse sentido, 

como já mencionado, em relação às outras artes, o MinC iniciou em 2015 a construção 

da Política Nacional das Artes (PNA), que contribuirá para a renovação da Fundação 

Nacional das Artes (Funarte), entidade vinculada ao Ministério e responsável pelas 

políticas de fomento para artes visuais, circo, dança, literatura, música e teatro. As 

discussões para a elaboração do PNA têm como ponto de partida os planos setoriais, 

debates, conferências e estudos realizados pelo Sistema MinC.  

 De acordo com informações do MinC, à época, os planos setoriais são conjuntos 

de propostas resultantes de reuniões realizadas, no período de 2005 a 2010, por 

representantes da sociedade civil e técnicos do MinC. Em 2015, o debate sobre cada uma 

das linguagens artísticas que estão no âmbito da Funarte estava sendo planejado para ser 

aprofundado por meio de seminários em parceria com a Fundação Casa de Rui Barbosa, 

                                                           
10 O Plano Municipal de Cultura de Natal em elaboração, à época, estava disponível em 

http://www.blogdafuncarte.com.br/plano-municipal-de-cultura-esta-disponivel-para-consulta-publica/.  

 

http://www.blogdafuncarte.com.br/plano-municipal-de-cultura-esta-disponivel-para-consulta-publica/
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encontros setoriais com representantes das principais linguagens artísticas (até 2015 já 

haviam sido realizados três: circo, teatro e música). E também reuniões presenciais com 

a equipe da Caravana das Artes, programada naquela época para passar por todos os 

Estados e pelo DF para debater propostas para todas as linguagens – artes visuais, circo, 

dança, literatura, música e teatro, além de plataforma de participação social, aberta para 

receber sugestões de toda a sociedade pela internet.         

 A implementação do SNC chegou ao fim do primeiro quinquênio, 2015, com o 

Brasil enfrentando crise econômica e política. Esta última relacionada, por exemplo, a 

questões de continuidades e descontinuidades discutidas neste trabalho. Quanto à crise na 

economia, esta tem comoconsequências práticas neoliberais que pregam austeridade, o 

que leva a mudanças, principalmente em termos orçamentários, nas políticas culturais 

antes e pós 2010-2015. Embora no capitalismo essas crises sejam cíclicas, a rigor a crise 

atual começou em 2008 e prosseguiu, com maior ou menor intensidade, nos anos 

seguintes, em vários países, incluindo o Brasil, onde se agravou a partir de 2015 

(CARVALHO, 2018). Das três dimensões da cultura – simbólica, cidadã e econômica, 

segundo conceito delimitado pelo MinC – a pesquisa investiga a econômica, notadamente 

alternativas como a economia criativa.  

 Quanto a planejamentos de finanças, a Lei do PNC determina, no art. 4º, que os 

planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias da União e 

dos entes da federação que aderirem às diretrizes e metas do Plano Nacional de Cultura 

disporão sobre os recursos a serem destinados à execução das ações culturais previstas na 

Lei.  Ainda de acordo com a Lei do PNC, o Fundo Nacional de Cultura, por meio de seus 

fundos setoriais, será o principal mecanismo de fomento às políticas culturais. Estabelece, 

no art 6°, que a alocação de recursos públicos federais destinados às ações culturais nos 

Estados, no Distrito Federal e nos Municípios deverá observar as diretrizes e metas 

estabelecidas na mencionada Lei. Determina que os recursos federais transferidos aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios deverão ser aplicados prioritariamente por 

meio de Fundo de Cultura, que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Cultura, 

na forma do regulamento. A lei define também que o MinC, na condição de coordenador 

executivo do PNC, deverá estimular a diversificação dos mecanismos de financiamento 

para a cultura de forma a atender os objetivos da Lei e elevar o total de recursos destinados 

ao setor para garantir o seu cumprimento. 

Em relação à política cultural no atual cenário das rápidas, abrangentes e cada vez 

mais complexas inovações tecnológicas do mundo conectado – a inteligência artificial e 
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a robótica, por exemplo – sabe-se que inicialmente a automação começou com a 

substituição do trabalho humano pelo trabalho mecânico, cujo ponto alto inicial foi o 

fordismo, que encontrou paralelo posteriormente com o Toyotismo. A indústria moderna, 

graças ao progresso da eletrônica- revolução digital, cada vez mais prescinde do trabalho 

humano na produção, substituindo-o pela máquina, cujo automatismo, elevado a um alto 

grau, permite a fabricação em massa, característico da industrialização moderna. Uma das 

novidades mais recentes, ainda em fase de experiências, é o de aplicações de dispositivos 

em mobilidade urbana, em cenário de hipotética cidade inteligente, como são símbolos a 

indústria 4.0 e as experiências para se desenvolver o carro robô ou veículo autônomo.  

 Nesse cenário tecnológico, se um discurso crítico fala em fetiche da mercadoria, 

não obstante,   é  comum a mercadoria de alta tecnologia virar objeto de culto, enfim o 

consumo virar espetáculo, inicialmente acessível exclusivamente a uma elite, que cria 

novas formas de distinção social, e posteriormente, meses depois, quando os produtos são 

comercializados em grande escala, virar festa da massa alegre de consumidores. 

 Um exemplo disso são os lançamentos anuais dos produtos da Apple, 

acompanhados por milhões de pessoas em vários países, que se tornaram  nos últimos 

anos não apenas um dos grandes símbolos de inovação tecnológica na atualidade, mas 

também uma nova forma de espetáculo, no qual o que poderia ser mais uma apresentação 

de produtos de alta tecnologia, ganha ares de show futurista. Mas, ao contrário das antigas 

mostras e exposições com previsões e perspectivas de como seria o avanço tecnológico 

do futuro, nos lançamentos da Apple – que lançou o iPhone em 2007 e desde então 

periodicamente lança novas versões – o futuro se mistura com o presente. Em geral, esses 

produtos são lançados primeiramente nos mercados mais avançados da economia de 

mercado – EUA, alguns países da Europa, Oceania (Austrália) e Ásia, poucos meses 

depois acabam chegando à América Latina e outras áreas do planeta. 

 Foi o  que aconteceu no evento (keynote) realizado em 09 de setembro de 2014, 

quando o CEO11 da Aplle,  Tim Cook, liderou o lançamento do iPhone 6, iPhone 6 plus, 

o Apple Pay – novo sistema de pagamento digital da empresa, que prometia então 

substituir os cartões de crédito – e anunciou o Apple Watch, um novo tipo de relógio 

computadorizado (smartwatche, ou relógio inteligente) com aplicativos e possibilidade 

de desenvolvimento de vários outros aplicativos, além de possibilitar novas formas de 

                                                           
11 CEO é a sigla inglesa de Chief Executive Officer, que significa Diretor Executivo em Português, em 

geral é a pessoa com maior autoridade na hierarquia operacional de uma organização empresarial.  
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interação interpessoal e uso fitness 12(academias de musculação, ginástica, esportes, etc).  

 O lançamento chegou ao mercado em 2015, ano em que consumidores brasileiros 

dispostos a pagar valores que chegavam até a R$ 3.500 (ou seja, cerca de cinco vezes o 

valor do salário mínimo atual; no mercado exterior, foi lançado ao valor de U$ 349). O 

aparelho também possui sensores em sua parte de baixo que detectam o batimento 

cardíaco. A empresa ressaltou que um dos focos do novo aparelho é a saúde, com 

aplicativos feitos para monitorar a movimentação do usuário ao longo do dia e para reunir 

dados de exercícios. Merece destacar aqui que o novo tipo de relógio está dentro das 

novas tendências de produtos computadorizados para vestir ou tecnologias vestíveis 

(wearables, algumas das quais confeccionada com e-textiles, ou tecido inteligente). 

Quanto às novidades dos iPhones – os comentadores do Loop Infinito (2015) 

destacaram como grande novidade, no iPhone 6 plus, na parte de câmera, o Optical image 

stabilization (estabilização ótica de imagem), mas durante o evento na Apple TV tive 

oportunidade de acompanhar parte de uma novidade para os fãs de games: foi anunciada 

a parceria com a plataforma de processamento de games móveis Metal. Em relação aos 

aplicativos de saúde e fitness, a novidade é que o iPhone será capaz de sentir, além da sua 

movimentação em passos, se você está subindo uma montanha, através de um barômetro. 

O lançamento anual dos novos produtos da Apple, portanto, continua sendo um 

dos melhores símbolos de inovação tecnológica da atualidade em nível planetário, com 

influências marcantes no modo de vida não apenas de uma elite, mas de uma massa de 

milhões de consumidores de classe média em vários países. A exemplo do que vem 

ocorrendo desde que a empresa foi fundada em meados dos anos 1970 por Steve Jobs, 

Steve Wozniak e Ronald Wayne, os produtos da Apple logo são imitados por vários 

concorrentes, que os colocam no mercado a preços mais acessíveis.  

Enquanto esses produtos sofisticados ficam inicialmente restritos a uma elite, 

existem também os movimentos de inclusão digital, ou seja, de levar essas novas 

tecnologias de comunicação para um grande público – de graça, por meio de iniciativas 

do poder público, ou a preços populares. Uma das áreas em que isso eventualmente 

aconteceu, no Brasil, foi na de educação pública. Nessa tendência, o poder público tem 

colocado computadores nas escolas e realizado experiências de incentivo à cultura digital.  

A inclusão digital nas escolas públicas, o uso pedagógico dos computadores e o ProInfo 

                                                           
12 Mais uma palavra de origem inglesa incorporada ao cotidiano de um consumo mais sofisticado, no Brasil. 

Significa "estar em boa forma física". 
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em Natal RN são temas do livro de Maria Aparecida Ramos da Silva (2014), resultado de 

pesquisa de mestrado em Ciências Sociais na UFRN.  

Nesse sentido, nas articulações entre mudanças culturais e educação, vale lembrar 

que no primeiro semestre de 2015 o à época ministro da cultura, Juca Ferreira, e o então 

ministro da educação, Renato Janine Ribeiro, chegaram a dialogar sobre renovação de 

parcerias entre os dois ministérios. Já existia, por exemplo, o programa Mais Educação 

nas escolas de ensino fundamental e médio. Na ocasião, foi implantado também o Mais 

Educação nas Universidades, um dos assuntos discutidos em evento sobre Política 

cultural da UFRN, realizado em 2015, no Campus central, em Natal. Não obstante esses 

movimentos de renovação em nível federal, vale registrar igualmente que, no fim do 

primeiro semestre de 2018, ainda se aguardava a efetivação do Plano Estadual de Cultura, 

conquanto o Governo tenha lançado, em 2015, o Plano Estadual de Educação do RN.    

  Nas relações entre políticas culturais, educacionais e mercado, destaco, com base 

em noticiário, que as compras governamentais de livros digitalizados começaram, mas 

ainda prevalece a compra de livros didáticos e paradidáticos impressos. Em novembro de 

2011, o governo federal incluiu conteúdos digitais na edição 2014 de seu Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD), que adquire todos os livros didáticos utilizados nas 

escolas públicas. Inicialmente, o plano só propôs comprar DVDs. No entanto, na edição 

de 2015, o governo pediu especificamente e-books. A questão é que, tanto no mercado 

privado quanto no setor público, as publicações digitais – revistas, livros e outros itens – 

cresceram, mas não a ponto de ameaçar a liderança das publicações impressas em papel.   

   Importante ressalvar que a tendência de educação em massa não começa agora, 

com a cultura digital. Destinada a grandes contingentes da população, é uma tendência 

contemporânea mundial já com décadas de experiências – primeiro com o rádio, depois 

com o cinema, a TV e atualmente com a internet, embora ela seja mais disseminada em 

alguns países, enquanto em outros persistem resistências a esse tipo de educação, como 

por exemplo a resistência por parte daqueles que temem perda de qualidade no processo 

educacional. Desse modo, o fato é que, graças à revolução da informática, das 

telecomunicações e do advento da internet, com novas tecnologias às quais se somam 

outras, tradicionais, como a imprensa, o telefone, o rádio e a TV – estas renovadas e 

adaptadas à tecnologia digital, atualmente em processo de desenvolvimento da 

convergência tecnológica –, vive-se  hoje numa época de difusão em massa da informação 

e do conhecimento. Todavia, esse processo irreversível de democratização em larga 

escala do conhecimento e do saber, nem sempre foi assim. Pelo contrário, durante muito 
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tempo o acesso à escrita, à alfabetização, à cultura, era privilégio de uma elite, de uma 

aristocracia, que exercia, nessa elitização, uma forma de poder. 

A educação é normalmente conceituada como o processo que possibilita que as 

novas gerações aprendam, e algumas vezes desafiem o conhecimento, valores e 

comportamentos das gerações anteriores. Tradicionalmente, a educação é adquirida em 

colégios, faculdades e locais de trabalho, embora na atualidade, seja crescente a 

importância da internet na formação cultural e educativa das pessoas – são vários os 

exemplos disso, mas vou me deter em apenas um, o do crescente setor educacional de 

Ensino à Distância pela internet (EAD). Apesar dessa e de outras mudanças atuais, a 

maioria das pessoas ainda aprende com professores pagos para ensiná-las, em aulas 

presenciais em estabelecimentos escolares, tradição que deverá continuar ainda por 

muitos anos, embora já apareçam ‘futurólogos’ que prevêem o fim da figura do professor 

e das escolas, pelo menos como conhecemos hoje.  

Em relação ao sistema escolar, vale lembrar, inicialmente, que grande parte dos 

países, principalmente a partir do século 19, estabeleceu um sistema escolar formal, no 

qual as crianças começam a frequentar a escola, regularmente, por volta dos cinco ou seis 

anos de idade. No caso do Brasil, o País segue o modelo educacional francês, com o 

currículo sendo ensinado em todo o território nacional. Na atualidade, o currículo do 

ensino fundamental tem uma base nacional comum, complementada em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada.   

No  Brasil, nas últimas décadas, alguns dos principais fatos culturais ocorreram 

na área da legislação educacional, na qual se destacam a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB); o Plano Nacional de Educação (PNE); o ensino fundamental de nove 

anos; a educação do campo, educação escolar indígena e educação escolar quilombola; a 

educação especial; a educação de jovens e adultos; ampliação do acesso ao ensino médio; 

educação profissional e tecnológica; implantação dos PCNs – Parâmetros Curriculares 

Nacionais; além de programas governamentais para ampliação e construção de novas 

universidades; estímulos ao maior acesso de alunos oriundos da escola pública às 

universidades, dentre outras ações. A partir de 2016, ocorreram mudanças, como o 

advento do novo ensino médio e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).     
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CAPÍTULO 2 - SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA  

 

 A partir da delimitação dos conceitos antropológico e sociológico de cultura, bem 

como acerca das experiências de política cultural em níveis local, nacional e internacional 

– neste, toma-se como referência a ‘invenção do modelo francês de política cultural’ - 

aborda-se neste capítulo questões teóricas e práticas do contexto cultural potiguar entre 

2010 e 2015. Para isso, é realizada uma descrição do cenário artístico e cultural, 

notadamente de Natal e principais cidades do interior. Nesse contexto, são relatados os 

principais fatos acerca do que gestores, artistas, produtores culturais e outros atores da 

cultura do RN realizaram para discutir, elaborar e implementar os Planos e os Sistemas 

de cultura do Estado; da capital e de mais nove municípios que compõem a amostra. 

          O Sistema Nacional de Cultura (SNC), criado por uma lei específica- Art 216-A da 

Emenda Constitucional nº 71, de 29 de novembro de 2012, é o principal articulador 

federativo do PNC, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada entre os entes 

federados e a sociedade civil. Conforme as diretrizes, estratégias e ações do PNC (2013, 

p.171), o SNC e o SNIIC orientarão a instituição de marcos legais e instâncias de 

participação social, o desenvolvimento de processos de avaliação pública, a adoção de 

mecanismos de regulação e indução do mercado e da economia da cultura, assim como a 

territorialização e a nacionalização das políticas culturais.  

 Nesse sentido, de acordo  com o PNC (2013,p.172-173), compete ao Estado: 1) 

Formular políticas públicas; 2) Qualificar a gestão cultural: 3) Fomentar a cultura; 4) 

Proteger e promover a diversidade cultural; 5) Ampliar e permitir o acesso a direitos 

culturais e liberdades do cidadão;  6) Preservar o patrimônio material e imaterial; 7) 

Ampliar a comunicação e possibilitar a troca entre os diversos agentes culturais, na 

perspectiva de estabelecer parâmetros para a globalização da cultura; 8) Difundir os bens, 

conteúdos e valores oriundos das criações artísticas e das expressões culturais locais e 

nacionais em todo território brasileiro e no mundo, assim como promover o intercâmbio 

e a interação desses com seus equivalentes estrangeiros, observando os marcos da 

diversidade cultural para a exportação de bens, conteúdos, produtos e serviços culturais; 

9) Estruturar e regular a economia da cultura. Desse modo, a elaboração, 

encaminhamentos teóricos e práticos, institucionais e políticos para implementação dos 

Planos e do Sistemas de Cultura no RN são as principais questões abordadas. 
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2.1 – Política Cultural no Rio Grande do Norte (2010-2015) 

 

Na política cultural potiguar, em 2010, gestores, produtores culturais, artistas, 

intelectuais e demais profissionais do setor acompanhavam não só as políticas e ações 

culturais  locais, mas também as políticas e ações emanadas do MinC, então tendo à frente 

da gestão Juca Ferreira, como por exemplo a luta para aprovação do PNC no Congresso 

Nacional e em seguida início das ações para a implementação dos respectivos sistemas 

estadual e municipais de cultura.  

Dentre as políticas do MinC, destacavam-se à época as ações para revisão da Lei 

de Direitos Autorais;  criação do Vale-Cultura;  Proposta de Emenda  à Constituição 

(PEC) 150, prevendo o repasse anual de 2% do orçamento  federal,  1,5% do orçamento 

dos estados e do DF e 1% do orçamento dos municípios, de receitas oriundas de impostos, 

para a cultura,  e uma que gerava controvérsias, o projeto que cria o Procultura, em 

tramitação no Congresso Nacional no período 2010-2015, que após aprovação no 

Congresso deveria substituir a Lei Rouanet, eliminando distorções dessa lei federal.  

A ideia então era de que 80% do financiamento com recursos do MinC fosse 

oriundo do Fundo Nacional de Cultura, que permite a transferência direta de recursos ao 

produtor. No RN, artistas, produtores culturais e outros, lutavam por mudanças na Lei 

Câmara Cascudo; editais de concorrência pública, outras batalhas e diretrizes.  

Articulações para a construção do PNC entraram na reta final já em 2008, quando, 

de  13 a 15 de agosto, o  então coordenador do PNC, Gustavo Vidigal, esteve em Natal 

participando de seminário, dentro da programação do ciclo de seminários,  que consistiu 

em 27 encontros, nos 26 estados  e no Distrito Federal, para discussão das propostas do 

caderno de diretrizes gerais para o PNC, organizadas em cinco eixos estratégicos. A etapa 

representou a conclusão dos mais de cinco anos de estudos e debate público empregados 

na construção do projeto, conforme informações do caderno “Por que aprovar o Plano 

Nacional de Cultura – conceitos, participação e expectativas” (2009, p. 34-46). 

 Esse seminário foi registrado em matéria, com o título “Plano Nacional de 

Cultura”, da revista Preá (2009), edição especial sobre “Os avanços da cultura no Rio 

Grande do Norte”. De acordo com o texto da revista, não assinado, estiveram presentes 

na abertura do evento, o ator Sérgio Mamberti, ex secretário da Diversidade e da 

Identidade Cultural do MinC; o médico e gestor Ruy Pereira, então Secretário Estadual 

de Educação e Cultura; Crispiniano Neto, então diretor geral da FJA; o deputado estadual 
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Fernando Mineiro (PT/RN), dentre outras autoridades,  além de agentes de cultura, 

produtores culturais e artistas.     

Em 2010 quem exercia o cargo de Diretor Geral da Fundação José Augusto era o 

poeta Crispiniano Neto, formado em Direito e Agronomia. Durante as gestões da ex 

Governadora Wilma de Faria, do PSB, das quais o PT/RN apoiou e participou, o Partido 

dos Trabalhadores foi representado na FJA por Crispiniano Neto e militantes da área de 

cultura. Na abertura da edição da revista “Preá” (maio/junho de 2010), em texto assinado 

por Crispiniano Neto (2010, p. 6-7), ele comemorava a volta de mais uma edição da 

“Preá”, “depois de  longa e tenebrosa estiagem”, relatava as dificuldades para viabilizar 

a impressão da revista com pontualidade, fazia a apresentação dos textos da publicação e 

destacava as principais ações culturais da FJA naquele ano. Uma das principais ações era 

a continuidade de implantação do programa Casas de Cultura Popular. 

Meses antes, em 24 de dezembro de  2009, o Diário de Natal, em texto do repórter 

Sérgio Vilar (2009) publicou   matéria com o título “Não foi como gostaríamos”, na qual 

Crispiniano Neto, na condição de diretor geral da FJA, destacava que a estadualização 

dos pontos de cultura e a criação de editais foram as maiores conquistas de 2009, porém 

não foi como se  gostaria, porque “as dificuldades foram inerentes ao desgaste de décadas 

da máquina em inovar as linhas tradicionais de trabalho, afora a crise econômica. Não foi 

o ano que gostaríamos, mas também não foi para ninguém, disse.” (VILAR, 2009, p. 12).   

Dos editais da FJA, à época, figuravam os seguintes: Prêmio de Cultura Popular 

Cornélio Campina; Prêmio de Teatro de Palco Chico Vila; Prêmio de Jornalismo Cultural 

Rubens Lemos; Prêmio de Literatura de Cordel Xexeu; Prêmio da Terceira Idade 

Ubirajara Macedo; Prêmio de Música Núbia Lafayete; Prêmio de Cinema William 

Cobbet; Prêmio de Cultura para a Juventude Emmanoel Bezerra; Prêmio Moacyr Cirne 

de Quadrinhos; Prêmio Oswaldo Lamartine de Literatura; Prêmio de Teatro de Rua Lula 

Medeiros; Prêmio de Dança Roosevelt Pimenta; Prêmio de Pintura Thomé Filgueira.    

Em 1º de janeiro de 2011, após eleições realizadas em outubro de 2010 para o 

Governo do Estado, bem como em nível nacional para a Presidência da República, outro 

partido político, o DEM assumiu a administração do Governo do RN para o período 

quadrienal que prosseguiu até 1º de janeiro de 2015, tendo sido criada nessa gestão  a 

Secretaria Extraordinária de Cultura, sob a liderança da gestora Maria Isaura Rosado. 

No âmbito da sociedade civil, em 28 de fevereiro de 2011 foi realizado o encontro 

do Fórum Potiguar de  Cultura, com a participação de 109  de artistas, intelectuais, 

produtores culturais, gestores, dentre outros, conforme lista de assinatura que consta no 
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final da cartilha “Fórum Potiguar de Cultura – Diretrizes para a Cultura do Rio grande do 

Norte” (2011), elaborada pela Comissão Executiva do Fórum Potiguar de Cultura, com 

28 páginas, editada pelo mencionado Fórum, com apoio do Sebrae/RN. 

Organizada por um grupo de produtores culturais potiguares – Aluízio Matias, 

Lula Borges, José Jaeson Alencar (Esso), Sônia Regina Cunha e Tatiane Fernandes, a 

plaqueta traz em suas 28 páginas “proposições e diretrizes que visam estabelecer e 

fortalecer um diálogo com os principais interessados em contribuir com a estruturação de 

uma política cultural discutida e planejada”, enfatizam os autores citados, “e que leve em 

consideração a realidade vivenciada pelos próprios envolvidos nesse processo: os artistas, 

seus produtores, e as demais áreas que compõem em conjunto toda uma cadeia”. 

Informam que, além das diretrizes de cada setor cultural presente ao fórum, a mencionada 

cartilha “contém as diretrizes da II Conferência Estadual de Cultura, que foi o resultado 

do encontro e de discussões de mais de quatro mil agentes culturais de todo o RN”.  

 

Figura 1      Encontro de artistas, produtores e gestores para discutir a política cultural 

do RN e as propostas para o Plano Estadual de Cultura, em Natal, em 28/2/2011 

 

 
Reprodução da capa de publicação, por scanner 

 

As propostas são referentes aos seguintes setores representados no Fórum Potiguar 

de Cultura: Arquitetura e Paisagismo, que teve na relatoria Mathieu Duvignaud; 

Artesanato, relatoria de Ked Mendes, relator também de  Culturas Populares, Moda e 
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Patrimônio Imaterial; Arte Sequencial, com Lula Borges; Artes Visuais, relatoria de  

Novenil Barros; Audiovisual, com Regina Cunha; Circo, Nil Moura; Cultura afro-

brasileira, Lenilda Souza; Dança, Jaqueline Linhares; Gestão e Produção Cultural, com 

Ariane Stigger; Literatura, Livro e Leitura, com Chico Alves; Música, relatoria de Esso 

Alencar; Teatro, com Henrique Fontes.  

Em 2012, apesar de o DEM ser de oposição ao PT e ao governo Dilma, o  Governo 

Estadual, por meio da então existente Secretaria Extraordinária de Cultura, sob a liderança 

de Isaura Rosado, que anteriormente já havia sido diretora  geral da FJA durante o 

governo de Wilma  Faria (PSB),  aderiu ao SNC, em cerimônia realizada no auditório do 

Teatro de Cultura Popular (TCP) Chico Daniel, em 2 de abril daquele ano. O evento 

contou com a presença do à época secretário de Articulação do MinC, João Roberto Peixe; 

da mencionada secretária; do deputado estadual Fernando Mineiro (PT/RN), da então 

deputada federal Fátima Bezerra (PT/RN) que havia sido relatora do PNC  no Congresso 

Nacional, dentre outros representantes do Governo Dilma, do PT e do Ministério da 

Cultura, além de demais gestores, produtores culturais, políticos, artistas e intelectuais. 

 Segundo notícia disponível no blog da  Secretaria de Cultura do RN (2012), até 

então ocorreram 10 Conferências  Regionais de Cultura, realizadas entre janeiro, 

fevereiro e março daquele ano, além de cerca de 40 mobilizações, “envolvendo 

aproximadamente 120 municípios, nas quais a equipe técnica da FJA levou as 

informações sobre o Plano Estadual de Cultura e os planos municipais de cultura, duas 

prerrogativas do SNC”. A notícia informava ainda que, naquela ocasião, 30 municípios 

dos 167 municípios do RN realizaram ações para criar os Planos Municipais de Cultura.    

Financiados e apoiados pelo MinC, com implementação a cargo de órgãos 

governamentais de cultura e ONGs, os Pontos de Cultura eram, no período 2010-2015, a 

ação articuladora do Programa Cultura Viva. No RN, passaram a atuar em parcerias com 

várias dentre as 29 Casas de Cultura Popular, no interior do Estado. Mas o número de 

Pontos de Cultura no RN, à época, era bem maior.  

 Segundo Turino (2009, p. 43) “o programa Cultura Viva envolve esta dimensão 

intangível da vida: é o povo em movimento; e o Ponto de Cultura, a autonomia e o 

protagonismo sócio-cultural deste povo”. O programa fez sucesso, popular e nos meios 

intelectuais, no Brasil e países da América Latina. A meta 23 do PNC (2013, p. 74-75) 

planejou alcançar, até 2020, um total de 15 mil Pontos de Cultura em funcionamento, 

compartilhados entre o Governo Federal, Estados, DF e municípios integrantes do SNC.  

Em 2010, existiam 3.452 Pontos de Cultura em mais de mil cidades do Brasil.  
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O Programa Cultura Viva, os Pontos de Cultura e a Cultura Digital; o campo do 

cinema; os filmes dos Pontos de Cultura e a imagem da pessoa comum são temas dos dos 

capítulos do livro “A imagem da Pessoa Comum: sobre os filmes dos Pontos de Cultura 

de Natal/RN”, de Maíra Leal (2015). Lançado pela EDUFRN, o livro foi vencedor do 

prêmio de Economia Criativa para publicações do Sebrae/RN em 2015.      

Enquanto isso, na arena da sociedade civil, em níveis nacional, estadual e local, 

entre 2013 e 2016, cresceram as mobilizações de classe média reacionária contra os 

progressos alcançados pelas políticas públicas dos governos Lula e Dilma, notadamente 

aquelas de inclusão social, como o bolsa família e de política de cotas, dentre outras, que 

beneficiavam milhões de brasileiros antes totalmente excluídos, muitos vivendo na 

chamada linha abaixo da pobreza ou historicamente discriminados. 

  Os protestos contra o governo Dilma começaram em 2013, nas manifestações 

conhecidas por ‘jornadas de junho’, inicialmente com estudantes, convocados pelo 

Movimento Passe Livre (MPL), protestando contra reajustes de tarifas de ônibus – vinte 

centavos de aumento! –, em São Paulo, Natal e várias cidades brasileiras, dentre outras 

reivindicações, como a de o estudante ter direito a passe livre, com tarifa zero - seria 

custeada a partir do orçamento público - nos transportes públicos.  

Mas a direita acabou tomando o espaço dos protestos das ‘jornadas de junho’, 

realizando a partir de então grandes mobilizações de pessoas, principalmente as de classe 

média,  contra a realização da Copa de Mundo de futebol no Brasil; contra Lula, Dilma e 

o PT, tanto com o objetivo de atrapalhar a realização da Copa, em junho de 2014, quanto 

com a finalidade de desgastar Lula, Dilma e o PT nas eleições de outubro de 2014.  

Apesar disso, Dilma venceu no primeiro e segundo turnos as eleições para o 

segundo mandato presidencial, que foi iniciado em janeiro de 2015,  mas sob  variados 

boicotes e sabotagens liderados pelo candidato derrotado, senador Aécio Neves (PSDB), 

com apoio de manipulações do noticiário em telejornais da Rede Globo de TV. Exemplos 

disso ocorriam quando a Presidenta Dilma convocou, por mais de uma vez, a  Rede 

Nacional de Rádio e TV para pronunciamentos oficiais, sobre os protestos e problemas 

do País. Todavia, no momento dos pronunciamentos da Presidenta,  pessoas de direita, 

em casas e apartamentos de bairros de classe média conservadora, de várias cidades, 

batiam panelas, apagavam e acendiam as lâmpadas dos imóveis conforme mostravam 

vídeos filmados por diversos dispositivos – câmeras de vídeo de smartphones, 

principalmente – que minutos depois eram exibidos no Jornal Nacional, da Globo, após 
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serem postados em redes sociais ou enviados para a emissora, com sede no Rio de Janeiro, 

de onde se lançavam as imagens para todo o País. 

Os protestos e a histeria direitistas aumentavam ainda mais, a ponto de difundir 

também faixas com dizeres extremistas pedindo intervenção militar e volta de ditadura, 

além de outros discursos igualmente retrógrados contra a influência do educador Paulo 

Freire na educação brasileira e, paradoxalmente, até contra a Lei Rouanet, dentre outros 

disparates políticos dos manifestantes da direita. Paradoxalmente, no caso da Lei 

Rouanet,  porque essa legislação atende postulados do neoliberalismo e do mercado, 

portanto mais à direita do que à esquerda, além de ser uma lei que beneficiou muitos 

projetos e empreendimentos da elite do eixo Rio-São Paulo, como por exemplo as 

próprias produções em audiovisual da Globo – filmes e séries, beneficiadas em parcerias 

com a  Agência Nacional do Cinema (ANCINE), ou os projetos e políticas do Itaú 

Cultural, órgão de política cultural do Banco Itaú, igualmente beneficiado nas parcerias 

com o MinC.  

Diante dessas contradições e paradoxos,  é imprescindível enfatizar que, ao se 

defender políticas neoliberais – que beneficiam muito mais os capitalistas, notadamente 

banqueiros e rentistas, do que os cidadãos assalariados e consumidores, sejam eles de 

direita ou não, todas as classes subalternas seriam prejudicadas, ou conforme denuncia  

Jessé Souza, até mesmo a inteligência e o País, ao se deixar manipular pela elite do atraso, 

cometem tolices. (SOUZA, 2015).     

Apesar desses protestos da classe média e dos mais diversos tipos de abastados da 

sociedade brasileira, em 2014   os fatos mais importantes foram a realização da Copa do 

Mundo da Federação Internacional de Futebol (Fifa)  e as eleições para a Presidência da 

República. Em nível estadual, a Arena das Dunas, em Natal, foi um dos novos estádios 

selecionados para receber jogos da Copa. Na capital potiguar, as partidas atraíram 

milhares de torcedores, dentre os quais milhares de estrangeiros de nacionalidades dos 

times em disputa. Em nível internacional, as partidas da Copa 2014 tiveram bilhões  de 

espectadores espalhados por todo o  planeta, em transmissões por TV, internet, 

smartphones e outros receptores de sinais de TV, o que foi considerado uma oportunidade 

de vitrine mundial  não só para para divulgar o futebol, mas também o  turismo, artes e 

culturas brasileiras, e do RN também, no exterior.   

Ainda em 2014 ocorreram dois destaques no segmento da literatura: o primeiro, o 

livro “Delírio Urbano”, de autoria de Afonso Martins, Carlos Astral, Joâo da Rua, Novenil 

Barros e J. Medeiros (2014), numa edição da Editora Sebo Vermelho. O volume faz um 



78 
 

importante registro cultural e iconográfico da produção artística e cultural potiguar, 

marcadamente de Natal, nos anos 60 ao final dos anos 80.  Também destaque para o 

lançamento do “Dicionário de escritores norte-rio-grandenses: de Nísia Floresta à 

contemporaneidade”, da professora universitária e escritora Conceição Flores (2014).  

Ao descrever esse contexto artístico e cultural natalense, e mais adiante também 

os principais aspectos do contexto de municípios da amostra, leva-se em consideração as 

metas do PNC, as políticas culturais dos órgãos gestores, as ações de artistas e produtores, 

as técnicas na  avaliação de implementação políticas públicas, como também argumento 

conforme temas e critérios usados pelo IBGE (2014), disponíveis na “Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais, Suplemento”. O IBGE, a partir de 2006, passou a 

incorporar um suplemento especial de cultura a uma das pesquisas permanentes do 

Instituto, a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic), posteriormente fazendo 

o mesmo em relação à Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (Estadic).    

De acordo com esse modelo de pesquisa do IBGE, na área cultural, é 

imprescindível observar e analisar se órgãos gestores, principalmente o do setor público, 

desenvolveu, no período dos últimos 12 meses, programa ou ação para a implantação, 

reforma ou modernização de museu, biblioteca pública, biblioteca comunitária, cinema, 

teatro, centro cultural, arquivo público e outros. Ao todo, são os seguintes os temas 

disponíveis para uso nesse tipo de pesquisa do IBGE: 1) Órgão gestor de cultura; 2) 

Infraestrutura do órgão gestor; 3) Recursos humanos do órgão gestor da cultura; 4) 

Políticas culturais; 5) Legislação municipal; 6) Instâncias participativas; 7) Fundo 

Municipal de Cultura; 8) Meios de comunicação; Equipamentos; 10) Variáveis externas.  

Outros critérios dessa pesquisa do IBGE são os de investigar se o órgão gestor 

desenvolve iniciativa voltada para a promoção da acessibilidade; se desenvolve programa 

ou ação de promoção do turismo cultural; os mecanismos utilizados para fomentar 

iniciativas da sociedade quanto à bolsa, prêmio, convênio, incentivo fiscal, fundo de 

investimento. A pesquisa investiga também se o órgão gestor promove cursos de 

capacitação livre ou profissionalizante em atividades da cultura, como por exemplo 

cursos de artes plásticas, artesanato, cinema, circo, dança, fotografia, literatura e música.  

Com modelo no Portal do Instituto, na internet, a pesquisa do IBGE disponibiliza 

investigar, detalhadamente, os  objetivos da política municipal de cultura (itens: tornar a 

cultura um dos componentes básicos para a qualidade de vida da população, dinamizar as 

atividades culturais no município, integrar a cultura ao desenvolvimento local, dentre 

outros); o consórcio intermunicipal (itens: realização de fóruns intermunicipais, 
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itinerância de programação artística e cultural, e outros); o Plano Municipal de Cultura 

(itens: existência, ano da lei, fase da elaboração, foi elaborado com a participação da 

sociedade civil, por intermédio de audiência pública, conselhos, fóruns, consulta pública, 

grupo de trabalho, conferência, vigência do plano e metas);  Programa ou ação 

desenvolvida pela gestão municipal (itens: se o município desenvolve programa ou ação 

para a produção cultural local autossustentável, se o programa ou ação é promovido por 

articulação e estímulo ao fomento de empreendimentos criativos, dentre outros itens. 

 E mais: se promove diretamente e/ou apoia financeiramente festivais ou mostras 

de cinema/vídeo, atividades cineclubistas, preservação, conservação e recuperação de 

acervos de filmes em curta, média e longa metragem ou de audiovisual etc; se apoia 

financeiramente a produção de filmes; se promove, fomenta ou apoia iniciativa cultural 

específica para o campo da diversidade cultural, como para pessoa com deficiência, 

LGBT, crianças e adolescentes, jovens, pessoas idosas, culturas populares, comunidades 

indígenas, afro-religiosas, comunidades de descendentes de nacionalidades estrangeiras, 

comunidades quilombolas, ciganas e tradicionais; se desenvolve programa ou ação para 

promover o livro, a literatura e/ou a literatura;  formar agentes e mediadores de leitura).   

A pesquisa é realizada também em relação às secretarias de cultura ou fundação 

cultural dos Estados, em suplemento da Estadic, com temas semelhantes – órgão gestor, 

infraestrutura do órgão gestor, recursos humanos, políticas culturais, legislação, 

instâncias participativas, fundo estadual de cultural, dentre outros – e critérios 

semelhantes aos da pesquisa municipal, suplemento da Munic.  

 Durante o período 2010-2015, um dos pontos mais lamentáveis da política 

cultural do Governo do Estado, por meio da FJA, foi, durante anos, o fechamento dos 

mais importantes equipamentos culturais: a Biblioteca Pública Câmara Cascudo e o 

centenário Teatro Alberto Maranhão, ambos em Natal, que tiveram os prédios 

interditados, para reformas. O ítem ‘reforma’ é avaliado no critério da pesquisa do IBGE, 

o que se justifica, porém não a morosidade para se conseguir recursos financeiros 

destinados a essas e outras obras da área cultural, como ocorreu no governo do RN.   

Tal marasmo em agilizar reformas de prédios – alguns tombados pelo Patrimônio 

estadual, como o Teatro A. Maranhão, e outros equipamentos destinados a fins artísticos 

e culturais, foram fatores negativos que prevaleceram na esfera do governo estadual, por 

todo o período cronológico delimitado nesta Pesquisa. Ao contrário das duas décadas 

anteriores, dos anos 1990 a 2010, quando em nível estadual, por iniciativa da FJA, 

ocorreram a criação de novos museus, como a Pinacoteca do Estado; a revitalização do 
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TAM, com a realização periódica de consertos da Orquestra Sinfônica, outros eventos 

musicais, artísticos e culturais; apoio para realização do Festival de Cinema de Natal 

(FestNatal), que, em vários aspectos,  contribuiu para a discussão local em torno não só 

da produção cinematográfica brasileira, mas também das novas tendências do audiovisual 

no Estado; a instalação de teatros nos principais municípios do interior; a criação e 

manutenção  de publicações de jornalismo cultural, como o jornal  “O Galo” - este criado 

em 1988 e que prosseguiu até por volta de 2003, quando foi substituído pela revista 

“Preá”, época também da instalação das primeiras Casas de Cultura Popular, que 

prosseguiram até por volta do final da primeira década do século 21. 

De qualquer modo, vale enfatizar que, nesta segunda década do século 21, 

ocorreram,  na esfera da política cultural do RN, dois fatos importantes em 2015, em 

parceria com o MinC da gestão de governos do PT: o primeiro, a mencionada 

reinauguração do RN Criativo, incubadora de economia criativa; e o outro a  eleição do 

CNPC, para escolha de representantes locais, em que  o eleitor poderia votar num dos 

candidatos e/ou se candidatar à vaga de delegado de uma das setoriais.  

 À época, produtores culturais, artistas, intelectuais, gestores e demais 

interessados acompanharam, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), da 

Cidade Alta, em Natal,  as eleições do CNPC realizadas de  nove de agosto a 29 de 

novembro daquele ano, período em que ocorreram três etapas: fóruns estaduais setoriais; 

período de votação para os representantes estaduais; e fóruns nacionais setoriais.  

Com as eleições, segundo informações no site do MinC, o ministério procurou 

retomar o processo de renovação dos Colegiados Setoriais e representantes da sociedade 

civil das áreas técnico-artísticas e do Patrimônio Cultural no CNPC para o período de 

2015 a 2017.  

Em Natal, tive oportunidade de acompanhar, in loco, os dias de votações das 

eleições do CNPC, realizadas no IFRN, em bairro citado, que faz parte do centro histórico 

natalense. Lá, funciona o curso superior em Tecnologia de Produção Cultural do IFRN. 

Semanas antes, em 12 de setembro de 2015, o caderno de jornalismo cultural 

‘Viver’, da Tribuna do Norte (TN), trazia reportagem de Yuno Silva (2015) sobre o início 

do processo eleitoral do CNPC, com entrevista do poeta Aluízio Mathias, ligado à área 

cultural do PT/RN e à época trabalhando na FJA, instituição que promoveu o primeiro 

encontro no Estado para falar sobre o pleito eleitoral. O acesso era gratuito e qualquer 

pessoa que atua nas áreas de Arquitetura e Urbanismo; Arquivos; Arte Digital; Artes 

Visuais; Artesanato; Circo; Culturas Afro-Brasileiras; Culturas Populares; Dança; 
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Design; Literatura, Livro e Leitura; Moda; Música; Patrimônio Imaterial; Patrimônio 

Material; e Teatro poderia participar como eleitor ou candidato a uma vaga de 

representante do RN nas discussões nacional, informava Yuno Silva (2015) ao público 

leitor local. À época, o ator Rodrigo Bico estava exercendo o cargo de Diretor Geral da 

FJA e também participou da entrevista ao repórter da TN.  

 Quanto ao acesso dos cidadãos consumidores ao sistema de produção cultural,  

pode-se afirmar que, em sociologia, a  frequência dos teatros, dos concertos, leitura das 

revistas e jornais, o hábito de ir ao cinema são práticas que podem ser consideradas como 

indicadores do capital cultural, conceito criado por Pierre Bourdieu e  utilizado pela 

sociologia da cultura para analisar as desigualdades escolares. De acordo com 

comentadores da obra de Bourdieu, esse tipo de capital – que não se deve confundir 

exclusivamente com o capital na forma de dinheiro, existe sob três formas: incorporado, 

objetivado e institucionalizado. No primeiro, no qual é fundamental a herança cultural da 

família e os processos de reprodução cultural no sistema escolar, é acumulado com o 

tempo de estudo, de leitura, de exercícios, de treino. No objetivado, o capital cultural é 

um conjunto de bens culturais, tipo obras de arte, livros... No institucionalizado, o capital 

cultural traduz-se por um título: um diploma escolar, por exemplo.  

 É também por analogia com o capital financeiro, que se pode afirmar que cultura 

é um bem econômico, ou melhor, tem uma dimensão econômica. Em Natal, isso passou 

a ser enfatizado a partir de 1995, quando foram realizados os primeiros cursos de 

Marketing cultural  na cidade, como o que ocorreu de 15 a 19 de maio na Fundação 

Capitania das Artes (Funcarte), órgão da Prefeitura de Natal, que juntamente com os 

jornais “Diário de Natal/O Poti”  promoveram curso ministrado pelo professor Cândido 

José Mendes de Almeida. (ALBERTO, 1995).  

 No período 2010-2015, o Marketing cultural – Lei Câmara Cascudo, da FJA; e 

Lei Djalma Maranhão, da Funcarte – continuou figurando entre as principais formas de 

financiamentos de atividades artísticas e culturais em Natal.  Em Mossoró, existem a Lei 

de Incentivo à Cultura Vingt-Un Rosado e o Prêmio Fomento. Este seleciona e financia projetos 

nas áreas do cinema, cultura popular, literatura, música, artes cênicas e artes plásticas.  

Outras formas de financiamentos ocorrem no RN por meio de Fundos Estadual e 

Municipais de Cultura, bem como Editais específicos para as áreas artísticas e culturais, 

como por exemplo editais destinados ao setor produtor de conteúdo audiovisual em Natal.  

Na capital, o Fundo de Investimento à Cultura (FIC) é uma das principais formas de 

financiamentos às atividades artísticas e culturais na cidade, por meio da Funcarte. 



82 
 

Segundo informações da Prefeitura, no noticiário local, em junho de 2015 o FIC atingia 

o maior volume de investimentos, com aplicação de R$ 530 mil em 42 novos projetos.   

Acerca da viabilização dos projetos de Marketing Cultural, os artistas e produtores 

culturais potiguares costumam comentar que não é difícil conseguir aprovar um projeto 

cultural nas Comissões de Avaliação dessas Leis de incentivo à cultura. O difícil mesmo 

é conseguir empresas e empresários conscientes da importância de tal tipo de marketing 

dispostas a investir no projeto, via renúncia fiscal, tendo em troca a divulgação de suas 

marcas empresariais.  

Para os empresários que já descobriram que investir em cultura pode gerar bons 

negócios e benefícios, patrocinar projetos culturais pode significar redução da carga 

tributária da empresa e fortalecimento da marca empresarial. Em Natal, a Cosern e a 

Petrobras são duas das empresas que mais frequentemente investem nesse tipo de 

marketing, como ocorreu entre 2010-2015, bem como, eventualmente, a Oi, de telefonia.  

Quanto ao financiamento da criação, produção e distribuição de obras artísticas e 

produtos culturais, a Lei do PNC (2013, p. 166-167)  determina, no art. 4º, que os planos 

plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias da União e dos entes 

da federação que aderirem às diretrizes e metas do Plano Nacional de Cultura disporão 

sobre os recursos a serem destinados à execução das ações culturais previstas na Lei.  

Ainda de acordo com a Lei do PNC (2013, p. 166), o Fundo Nacional de Cultura, 

por meio de seus fundos setoriais, será o principal mecanismo de fomento às políticas 

culturais. Estabelece, no art 6°, que a alocação de recursos públicos federais destinados 

às ações culturais nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios deverá observar as 

diretrizes e metas estabelecidas na mencionada Lei. Determina que os recursos federais 

transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios deverão ser aplicados 

prioritariamente por meio de Fundo de Cultura, que será acompanhado e fiscalizado por 

Conselho de Cultura, na forma do regulamento. A lei define também que o MinC, na 

condição de coordenador executivo do PNC, deverá estimular a diversificação dos 

mecanismos de financiamento para a cultura de forma a atender os objetivos da Lei e 

elevar o total de recursos destinados ao setor para garantir o seu cumprimento.  

Criado em 1991, pela Lei 8.313 – a Lei Rouanet, que institui o Programa Nacional 

de Apoio à Cultura (Pronac) –, o Fundo Nacional da Cultura (FNC) é destinado à 

promoção da cultura no Brasil. De acordo com a lei, o FNC tem por objetivo garantir a 

oferta de apoios financeiros em linhas de incentivo que se comprometam com a 
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descentralização regional, setorial e estética, abrangendo variadas expressões culturais 

brasileiras, potencializando toda a rede produtiva e promovendo a liberdade de criação.  

Pela lei que o criou, o FNC deve buscar o equilíbrio regional da distribuição de 

recursos, favorecer a visão interestadual, estimular a criatividade e a diversidade, 

enfatizar o aperfeiçoamento profissional e artístico dos recursos humanos na área da 

cultura, contribuir para a preservação do patrimônio cultural e histórico brasileiro e 

atender às diferentes realidades e demandas da produção cultural do país, em benefício 

do coletivo e do desenvolvimento. 

Segundo informações disponíveis na internet, o orçamento do FNC – cujos 

recursos provêm do Tesouro Nacional, de doações e legados, da arrecadação de concursos 

e loterias federais, dentre outros – é direcionado a partir do planejamento e da decisão 

colegiada de todas as unidades e instituições vinculadas do MinC, com prioridade para 

realização de seleções públicas com comissões representativas, independentes e 

específicas, habilitadas a avaliar o mérito artístico-cultural e o caráter multiplicador das 

propostas concorrentes. As seleções têm como foco projetos com menos possibilidade de 

realização com recursos próprios ou a partir da captação de recursos do mercado. O apoio 

se dá através de convênios, prêmios, subsídio para intercâmbios culturais ou bolsas. Em 

nível federal, os instrumentos mais usados pelo Estado, além do mencionado FNC, são o 

Incentivo Fiscal (Mecenato), principalmente pela Lei Rouanet; o Fundo de Investimento 

Cultural e Artístico (FICART),  e a Lei do Audiovisual.  

Durante muito tempo, as principais reclamações de artistas, produtores e gestores, 

tanto os do RN quanto os de outros Estados fora do eixo Rio-São Paulo, é de que os 

recursos destinados à renúncia fiscal da Lei Rouanet e do orçamento do FNC ficavam 

centralizados naqueles dois Estados do Sudeste brasileiro. Na antologia de ensaios 

organizada por Rubim e Barbalho (2007), a jornalista e ensaísta Marta Porto (2007) critica 

essa concentração regional: 

 

Desde 1985, data de seu nascimento, o Ministério da Cultura adotou, primeiro através da 

Lei Sarney e depois pela Lei Rouanet, o mecanismo do incentivo fiscal a empresas, como 

principal fonte de financiamento à cultura nacional. A ausência de um projeto estratégico 

para o setor e de mecanismos regulad 

ores estabelecidos pela legislação ou de outras fontes diferenciadas de financiamentos, 

gerou resultados pouco animadores. Há uma enorme concentração regional e em projetos 

de fundações privadas, além do reforço às áreas maios glamurosas, como cinema, 

espetáculos musicais e peças do show business. (PORTO, 2007, p. 163).    
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 Para evitar ou diminuir essa concentração regional, de acordo com as normas do 

SNC, que pressupõe a ação conjunta dos entes da federação (governos federal, estadual e 

municipal), o FNC deverá ainda operar ações descentralizadas com estados e municípios, 

de modo a dar mais potência aos resultados com a articulação dos investimentos.  

 A exemplo do que acontece em nível federal, com o MinC, o financiamento à 

cultura, em níveis estadual e municipal, ocorre inicialmente por dotações orçamentárias 

previstas por legislações constitucionais e leis específicas, como as que criaram as leis de 

incentivo à cultura, por meio de renúncia fiscal, trabalhada pelo poder público, que 

estabelece o montante da verba a partir de critérios e percentuais da renúncia fiscal. Os 

artistas, produtores culturais e demais profissionais da área elaboram projetos, que são 

levados aos departamentos ou gerências de marketing de empresas interessadas em 

divulgar suas marcas por meio do marketing cultural.  

 Como nem todos os artistas, produtores e demais interessados conseguem captar 

recursos pelas leis de incentivo à cultura, via renúncia fiscal por parte do poder público e 

pelo marketing cultural, o Fundo de Cultura pode se tornar uma alternativa para esses 

profissionais. Desse modo, a atribuição do poder público, ao criar o Fundo de Cultura 

para atender demandas citadas, é com essa intenção de se criar uma fonte estável e 

permanente para o financiamento das atividades e iniciativas culturais, possibilitando que 

os produtores de cultura com reduzida capacidade de captação de recursos no mercado, 

por meio das mencionadas leis de incentivos, tenham uma alternativa para viabilizar a 

criação e a expressão artístico-cultural. As manifestações culturais com essas 

características são aquelas ligadas ao folclore e à cultura popular.  

 Além dos Fundos de Cultura, outras alternativas de financiamento às atividades 

artísticas e culturais são os Editais para as diversas áreas, notadamente o audiovisual.  

Acerca dos primeiros, em entrevista aos jornalistas Sérgio Vilar e Adriana Amorim 

(2012), no caderno cultural “Muito”, do “Diário de Natal/O POTI”, de 8 de janeiro de 

2012, a então secretária estadual extraordinária de Cultura, Isaura Rosado, comentava que 

o Fundo Estadual de Cultura (FEC) “foi o grande ganho dos últimos tempos”, com 

previsão de disponibilizar, naquele ano, entre R$ 12 e 15 milhões. 

 O primeiro passo para efetivar o FEC potiguar ocorreu em 8 de dezembro de 2011, 

quando o Governo do Estado, por meio da direção da FJA, enviou para a Assembléia 

Legislativa do RN, projeto de lei para ser criado o FEC. Segundo informações do repórter 

Jalmir Oliveira (2011) em jornal natalense, após 8/12/2011 o projeto de lei seguiu para 

apreciação dos deputados e votação. Depois de passar pelo crivo dos deputados, o Fundo 
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Estadual de Cultura passou a valer em maio de 2012, mês em que, segundo o repórter 

Yuno Silva (2012), de outro jornal local, a partir de 15/5 daquele ano estariam “abertas 

inscrições para pessoas interessadas em representar os artistas na gestão do Fundo”.    

 O Rio Grande do Norte, em 2014, segundo a Estadic (2014), era um dos Estados 

onde havia destinação específica do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação 

de Serviços (ICMS) para o Fundo, juntamente com o Maranhão, Ceará, Santa Catarina e 

Mato Grosso, enquanto em Sergipe a destinação específica era via Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).    Em nível nacional, de acordo com os 

resultados da Estadic, havia, em 2014, fundos exclusivos da cultura instituídos em 24 das 

27 Unidades da Federação.   

Em nível estadual, a Lei Câmara Cascudo (Lei 7.799/1999), durante o período 

2010-2015, permitia renúncia fiscal no limite de até 2% do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias (ICMS); na capital potiguar, a Lei Djalma Maranhão (Lei 5.323), no mesmo 

período cronológico, permitia ao patrocinador poder abater até o equivalente a 20% do 

valor do Imposto sobre Serviços (ISS) ou do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 

vincendo e 25% do valor do ISS ou do IPTU. 

 Ambas legislações contemplam ações e projetos culturais de diversas áreas 

artísticas, a partir de três tipos de patrocínios13 – doação, patrocínio e investimento – com 

respectivos percentuais de abatimento no imposto devido (100%; 80%; 30%). Figuram, 

para os contribuintes, contrapartidas (no caso da doação, sem contrapartida; no patrocínio, 

contrapartida de 20% dos recursos próprios)  e exigências legais quanto à comercialização 

ou não dos produtos patrocinados com os recursos públicos (no caso da doação, sem 

comercialização e sem patrocínio; no caso de quem opta por patrocínio, desde que com a 

contrapartida de 20% dos recursos próprios, pode haver comercialização dentro das 

normas estabelecidas; e no caso do investimento, com abatimento mínimo de 30% e 

contrapartida de 70% em dinheiro, bens ou serviços, pode haver retorno ao investidor).  

A exemplo do que costuma ocorrer em nível nacional, também no RN, 

principalmente em Natal e Mossoró, os problemas existentes, quanto à captação de 

recursos via leis de incentivo fiscal, relacionam-se ao fato de produtores culturais de 

grande, médio e pequeno portes lutarem pelos mesmos recursos. Isso ocorre num universo 

ao qual se somam as instituições públicas enfrentando crônica escassez de recursos, 

“promovendo uma concorrência desequilibrada com os produtores independentes”, 

                                                           
13 De acordo com resumo das leis estadual e municipal de incentivo à cultura, no âmbito estadual e de Natal, 

feito em folder da Agência Cultural do Sebrae/RN, à época do período em avaliação, 2010-2015.  
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conforme interpretação de Isaura Botelho (2001), no artigo “Dimensões da Cultura e 

políticas públicas”, disponível na internet.  

 Uma melhor e crescente profissionalização na área de marketing cultural e 

produção cultural local começou em meados dos anos 90, quando foi realizado o 

mencionado curso de Marketing Cultural, ministrado por Cândido José Mendes de 

Almeida. Nos anos seguintes, notadamente na segunda metade dos anos 90 e primeira 

década do século 20, o Sebrae/RN realizou com frequência cursos de como elaborar 

projetos de Marketing Cultural e Captação de Recursos, esta última ocorrendo após 

projeto ser aprovado e o produtor firmar parceria com empresas e demais contribuintes 

de impostos, pela renúncia fiscal do Município ou Estado.  

Nesse tipo de Marketing, diversos projetos se tornaram bem sucedidos nos anos 

seguintes, como é o caso do tão popular quão polêmico Carnatal, carnaval fora de época 

realizado em Natal, no começo de dezembro, desde 1991, pela empresa fundadora, 

Destaque Promoções e Eventos. 

Polêmico, por exemplo, porque durante várias edições do Carnatal a montagem 

do corredor da folia, local por onde desfilam as carretas dos trios elétricos com cantores, 

cantoras e bandas musicais tocando axé music e outros ritmos, em palcos montados nas 

carrocerias das carretas, seguidos por blocos de foliões, que acompanham a pé, dançando, 

bebendo cervejas e curtindo outras folias, tendo milhares de espectadores nas 

arquibancadas, dentre outros recursos de infraestrutura e espetáculo, tudo isso  acarretava 

anarquia dionisíaca e urbana, com interdição de ruas e avenidas, gerando engarrafamentos 

de transportes no trânsito e outros problemas de mobilidade urbana,  além de o volume 

alto do som produzido causar outros incômodos para moradores da área. 

 Após a realização das partidas de futebol da Copa de 2014, o Carnatal passou a 

ocorrer na praça externa da Arena das Dunas. A administração do estádio, desse modo, 

para não ter  prejuízos financeiros com a manutenção, optou por uma gestão do Arena 

das Dunas que  não se limita a ser apenas local de  futebol, servindo também, de modo 

mais sistemático, de espaço comercial para locações dos mais diversos eventos artísticos 

e culturais, como shows, exposições, feiras e outros. O novo estádio conta também com 

foyer e auditório, alugados para realização de palestras, seminários, encontros 

corporativos e outros.   

É fato conhecido, todavia, de que nem sempre os artistas estão preparados, têm 

vocação para negociar com empresários ou gerentes de departamentos de marketing, para 

viabilizar projetos artísticos, culturais e de lazer. Uma das tentativas de equacionar esse 
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problema, além dos mencionados cursos de curta duração do Sebrae, é a tendência nos 

últimos anos em Natal de que ocorra maior profissionalização, com a formação em nível 

superior de produtores culturais no curso de Tecnologia em Produção Cultural do IFRN. 

Segundo informações disponíveis no portal do IFRN, o curso foi criado pela Resolução 

nº 24/2012 – CONSUP/IFRN, de 01/03/2012, e tem duração de 3 anos.  

De acordo com o texto informativo sobre o curso, este forma não apenas 

profissionais que atuam na produção, organização e promoção de eventos, projetos e 

produtos artísticos e culturais, mas também os esportivos e de divulgação científica, 

“desenvolvendo ações que perpassam todas as etapas deste processo: pesquisa, 

planejamento, marketing, captação de recursos, execução, controle, avaliação e promoção 

de qualquer evento ou produto de interesse da área”. Produtos tais como: shows, 

espetáculos de teatro, de música, de dança, artes visuais, produções cinematográficas, 

televisivas e de rádio, festivais, mostras, eventos e exposições, entre outros, tanto em 

instituições públicas quanto nas organizações privadas. 

 Segundo as informações disponibilizadas no portal do IFRN, o profissional 

formado em Produção Cultural deverá exercitar em seu cotidiano a reflexão crítica acerca 

da produção artística e cultural no país e no exterior, estimulando e contribuindo para a 

formação de novos mercados e potencialidades criativas e expressivas no cenário da 

cultura, da arte, da divulgação científica e do esporte.     

Antes da criação desse curso do IFRN, cujo Campus funciona em prédio histórico 

restaurado para essa finalidade, na Cidade Alta, centro histórico natalense, o problema de 

gestão do marketing mencionado anteriormente, ocorria com mais frequência do que 

hoje. De lá para cá, o mercado de produção cultural local se ampliou  com a atuação de 

parte dos egressos desse curso do Instituto Federal local, como mostram estatísticas e 

histórico em um dos capítulos de livro “Formação em organização da cultura no Brasil: 

experiências e reflexões”, organizado por Costa e Melo (2016),  da coleção do Centro de 

Estudos Multidisciplinares em Cultura (Cult), da Universidade Federal da Bahia (UFBA).  

Nesse livro, Andréa Costa; e Nara Pessoa (2016), em texto sobre a origem do 

mencionado curso de Produção Cultural do IFRN, fazem inicialmente uma 

contextualização da formação em Produção Cultural no Brasil; caracterizam o curso; 

comentam a contribuição do curso para a profissionalização do setor e analisam a visão 

dos egressos sobre sua formação; comentam a situação geral do curso referente à 

quantidade de egressos; analisam, com textos e gráficos, sobre a inserção profissional dos 

egressos no setor cultural, bem como avaliam a relação entre a formação em produção 
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cultural e a inserção profissional no setor cultural. Nas considerações finais, uma das 

conclusões das autoras é a seguinte:  

 
Observamos que, em Natal, assim como em outras localidades, o campo profissional do 

gestor/produtor cultural, apesar de promissor, ainda está se consolidando. Tal constatação 

pode ser feita quando se observa que a metade dos formados em Produção Cultural no 

IFRN até o momento não trabalha na área e dentre os que trabalham, poucos têm essa 

renda como sua fonte principal de sustento. (COSTA;PESSOA, 2016, p.218-219). 

     

As autoras ressaltam acreditar que o curso já vem trazendo contribuições para o 

setor cultural local, mas que ela pode ser ainda maior. Acrescentam que a expectativa 

delas é de que, com a atuação desses egressos no mercado, os profissionais locais 

entendam  que a formação na área é necessária, “uma vez que a profissão não se esgota 

na dimensão prática, isto é, na mera execução, mas também precisa estar pautada na 

avaliação e reflexão sobre o que se faz”.  

De fato, numa terra onde o senso comum é o de que órgãos de cultura, como a 

FJA e a Funcarte, cargos são ocupados não por competência e ética, mas por irônico ‘QI 

– Quem indica’ ou para ser sinecuras, sem falar em eventuais “funcionários fantasmas”, 

é louvável, portanto, a existência de curso de nível superior de Produção Cultural, bem 

como a realização de concursos públicos para o cargo de Produtor Cultural, como os 

concursos públicos já realizados pelo IFRN e pelo NAC da UFRN, pelo menos duas vezes 

nos últimos anos dez anos, com grande procura e concorrência por parte  dos candidatos.  

Apesar de ocorrer com frequência indicações de caráter político e não nomeações 

com desejável perfil técnico, a regra geral é de que tanto a FJA, a Funcarte e o NAC, por 

exemplo, têm em seus quadros servidores de carreira que conhecem e atuam com 

competência nas atividades de políticas públicas para a promoção das artes e culturas. 

 Um livro importante sobre os conhecimentos e práticas nesse setor é o “Guia 

brasileiro de produção cultural”, organizado por Edson Natale e Cristiane Olivieri  (2013). 

No guia, os autores e colaboradores explicam sobre planejamento de ações culturais, 

abordam questões da economia criativa e informam sobre os cuidados  que produtores 

culturais e demais envolvidos na realização de eventos culturais, principalmente aqueles 

voltados para o grande público, precisam tomar em relação às questões jurídicas: direito 

do consumidor, contrato com o espaço, menores de idade, segurança do local, apoio 

médico, alvará dos bombeiros, seguro, dentre outras providências.   

Não obstante a  tendência de profissionalização, em nível superior, da figura do 

Produtor Cultural no RN e em outros Estados, o fato é que, tanto na formulação de 
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políticas culturais quanto na formação de mão de obra especializada para as artes, 

espetáculos, turismo, gastronomia e outras manifestações culturais, as informações 

indicam que a  França, historicamente, tem sido um modelo, ou paradigma, para a política 

cultural brasileira e está mais avançada do que o Brasil nesse setor. 

 Além de Bourdieu e Morin, outros intelectuais franceses, como André Malraux, 

destacaram-se na análise dos elitismos, distinções sociais e democratização cultural. 

Autor do romance “A Condição Humana”, um dos mais importantes da literatura 

mundial, André Malraux (2009), por cerca de dez anos, entre 1959 a 1969, foi ministro 

da Cultura do governo do general Charles de Gaulle.  

 Quanto à discussão das políticas culturais, na qual os franceses têm esse 

pioneirismo, isso se dá a partir da ideia de democratização cultural e criação do Ministério 

da Cultura em 1959, com Malraux à frente, até a atual tendência de discutir a questão a 

partir da linha mestra ‘cultura e economia’. É o que relata Philippe Urfalino (2015), em 

livro emblematicamente editado no Brasil pelas edições Sesc de São Paulo, com 

apresentação (orelha) de Antonio Albino C. Rubim, pesquisador do CNPq e do Centro de 

Estudos Multidisciplinares em Cultura, professor do Programa Multidisciplinar de Pós-

Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia (UFBA).   

  Enfatiza-se a frase ‘livro emblematicamente editado pelo Sesc/SP’, por ser o 

Serviço Social do Comércio (Sesc) uma entidade que, conquanto destinada a trabalho 

social para comerciários, simboliza ações da iniciativa privada empresarial no campo 

cultural. E também porque Urfalino (2015) defende a tese de que a ideia de política 

cultural, na França, “caducou”, na contemporaneidade, após superações das experiências 

históricas iniciadas por Malraux, um intelectual de formação à esquerda e que trabalhou 

para o governo de De Gaulle, à direita.  

 Urfalino (2015, p.11) destaca que a tese do livro é dupla: 1) de acordo com ele, “o 

que se pode com boas razões chamar de ‘política cultural’ foi inventado em 1959, com a 

criação do Ministério dos Assuntos Culturais, e se dissipa a partir do início dos anos 

1990”; 2) “a singularidade dessa invenção reside na oposição, que a maior parte das 

iniciativas do Ministério evidenciou, entre a ideia a ideia de projeto e a de instituição”  

 Na sequência da argumentação do livro, o autor comenta sobre a história da 

política das Casas de Cultura francesas, no processo de democratização cultural, do final 

dos anos 50 até por volta do período do maio de 1968 até 1973, quando, de acordo com 

Urfalino (2015, p. 13) deixa de ser a política exemplar do ministério.  
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 Tal política é substituída por experiências em torno da linha mestra de 

‘desenvolvimento cultural’ até chegar à atualidade, em que a tendência da gestão cultural 

francesa, a exemplo do que ocorre em outros países, está mais ligada à questão das 

indústrias culturais, ou indústrias criativas, e à economia criativa. 

  Essa tendência prioriza empreendedorismos privados, seja por meio do 

mainstream 14 ou das chamadas startups15 em detrimento do papel do setor público, do 

Estado ou mesmo da sociedade civil na formulação e implementação de ações, projetos e 

programas de política cultural.  

 Vale a pena transcrever mais alguns trechos elucidativos da argumentação de 

Urfalino (2015), não só por ser “inegável o aporte dos franceses na valorização do campo 

artístico e na reafirmação da necessidade de investimentos para o fomento cultural, 

especialmente na segunda metade do século XX”, como enfatiza o Sesc São Paulo em 

“Nota à edição brasileira” do livro, mas também porque as Casas de Cultura Popular 

formam um dos principais programas da política cultural do Governo do Rio Grande do 

Norte, por meio da Fundação José Augusto (FJA).   

Na dissertação de mestrado (SILVA, 2012, p.168-169), referente à Política 

Cultural no RN entre 2003-2010, entrevistei o advogado e escritor François Silvestre, ex 

diretor geral da FJA e  criador do programa das Casas de Cultura Popular, que explicou 

a diferença entre o programa criado na gestão dele na FJA, a partir de 2003,  e o projeto 

das Casas de Cultura elaborado na gestão de Malraux no Ministério da Cultura francês. 

 De fato, na ocasião, na pesquisa de campo, pude constatar a diferença conceitual 

não só devido à expressão ‘popular’, mas porque são realidades, épocas e contextos 

sociais diferentes. Numa das etapas da pesquisa de campo da presente Tese, realizada em 

janeiro de 2017, tive oportunidade de revisitar algumas dessas Casas de Cultura, como 

por exemplo a do município de Santa Cruz, no agreste potiguar.  

Apesar de algumas críticas de que as Casas de Cultura Popular formam um 

programa governamental com vários problemas de subsistência, o fato é que a maior parte 

delas continuou a desempenhar um papel importante no período 2010-2015, conforme 

mostram notícias no site da FJA, no link das atividades realizadas nos equipamentos 

                                                           
14 Mainstream, palavra da língua inglesa que significa convencional, é o termo usado na atualidade para se 

referir à  tendência ou moda dominante em determinada cultura, geralmente de grande apelo popular e 

comercial.   
15 Startup, expressão de língua inglesa, significa empresa recém criada ou emergente, geralmente ligada 

aos novos negócios na era das novas  tecnologias de informática, das telecomunicações, da internet, da 

cibercultura, do uso de aplicativos e do streaming.  
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culturais daquela fundação. O programa tem por objetivo fomentar a produção cultural 

em municípios do Rio Grande do Norte.  

Prefeituras, por vezes, firmam parcerias com a FJA na manutenção desses 

mencionados espaços municipais. Há também casos em que empresário da iniciativa 

apoia a manutenção, como ocorre na Casa de Cultura do município Campo Grande, desde 

o início do programa em 2003, com apoio do empresário Antônio Gentil, de conhecido 

grupo empresarial potiguar.  

Em março de 2015, quando estava no cargo de Diretor Geral da FJA, Rodrigo 

Bico, essa Casa de Cultura foi reinaugurada, ganhando o Espaço Cultural Cleto Souza. O 

auditório foi revitalizado e os espaços – sala de informática, biblioteca, museu, 

brinquedoteca, cinemateca e sala de arte e artesanato ganharam novo layout, segundo 

notícia da FJA (2015), disponível na internet.   ´ 

Em cada uma das Casas de Cultura implantadas, à época, em 29 municípios, 

existem, geralmente, espaços físicos para auditório, galerias de obras de arte – em 

algumas, museus e bibliotecas – e salas para oficinas artístico-culturais, dentre outros 

equipamentos. Além de preservar o Patrimônio artístico e cultural, as Casas de Cultura 

pretendem maior democratização cultural, na medida em que estimulam não somente a 

criação e produção, mas principalmente o acesso da população à arte e à cultura.  

Na visita a Caicó, para realização da pesquisa de campo desta Tese, constatei que  

a Casa de Cultura  estava fechada durante o dia, embora tendo agente cultural responsável. 

A informação que eu tinha, até então, é de que a Casa de Cultura de Caicó funciona no 

expediente comercial e frequentemente no noturno, quando abre as portas para artistas da 

cidade, produtores culturais, poetas, trovadores, cordelistas, artesãos e demais cidadãos 

criadores e consumidores de artes e culturas. Nos pavimentos do sobrado histórico – 

construído em 1811 –, onde funciona a Casa de Cultura, bem como no pátio do quintal, 

são realizados cursos e feitas apresentações de teatro, música, recitais poéticos, exibição 

de filmes, dentre outras atividades artísticas e culturais. 

 Na ocasião da Pesquisa de Campo, tive oportunidade de conhecer outros espaços 

culturais daquele município, como a Secretaria de Educação e Cultura; o Centro Cultural 

e o Teatro Adjuto Dias; a Casa de Pedra – uma das mais antigas construções da cidade 

seridoense –, dentre outros, onde entrevistei gestores de cultura e artistas, que, a exemplo 

dos demais municípios da amostra, terão as entrevistas avaliadas por critérios de 

Avaliação de Políticas Públicas, especificamente por normas de Avaliação de 
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Implementação, no capítulo 4. Também em Caicó, o Sesc/RN tem relevante atuação com 

ações culturais.  

 Guardando-se as devidas proporções entre uma megalópole, como São Paulo, de 

um lado, e uma cidade grande, com crescente região metropolitana e em vias de se tornar 

uma metrópole, como  Natal, pode-se afirmar que a exemplo do  Sesc de São Paulo, que, 

tendo à frente um intelectual respeitado nas áreas de política e gestão cultural, Danilo 

Santos de Miranda, tem dado importantes contribuições à política cultural brasileira 

(LONGMAN, 2010), o Sesc/RN, com sede em Natal, também tem contribuído  para a 

política cultural potiguar. 16  

 Essa atuação do Sesc/RN nessa área ocorre em Natal, em cidades da região 

metropolitana e também do interior, como Mossoró e Caicó, dentre outras. Porque 

embora o planejamento, implementação e monitoramento da Política Cultural 

tradicionalmente seja um dever - ou uma atribuição do Estado, tal política também é  

utilizada no planejamento e gerenciamento das atividades artísticas e culturais de 

organizações ligadas à iniciativa privada, como por exemplo o Sesc; o Serviço  Brasileiro 

de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Serviço Social da Indústria (Sesi). 

  Nesse sentido, merecem ser citados o Sesi/RN, com o prédio histórico do Solar 

Bela Vista e a banda de jazz Sesi Big Band, criada com a finalidade de formar plateias, 

além de a entidade do chamado Sistema S17 promover também cursos de balé para 

crianças de classes populares, como forma de inclusão social, dentre outras ações 

culturais;  e o Sebrae/RN, que pelo menos desde o início da década de 2000 passaram a 

atuar mais destacadamente na  política cultural natalense. No caso do Sesi/RN, ainda 

naquela  década, com a Agência Cultural  no Solar Bela Vista, prédio que faz parte do 

corredor cultural do centro histórico de Natal, entre a Ribeira e a Cidade Alta. Os mais 

                                                           
16 Em junho de 2018, estava fechado para ampla reforma o prédio do Sesc em Natal, localizado na Avenida 

Rio Branco, no bairro da Cidade Alta, centro histórico. Nesse prédio, estão localizados os seguintes 

equipamentos: biblioteca, sala de cinema, sala de exposições de artes visuais, consultório dentário e 

restaurante para comerciários e outras pessoas da população. Mas o Sesc localizado em outra rua daquele 

bairro realizou, de 7 a 10 de maio- , uma Mostra Sesc de Cinema Potigua, composta da exibição de 18 

filmes realizados no RN.  
17Sebrae, Sesc, Senac, Sesi são instituições cujas siglas começam com a letra S, daí a denominação desse 

Sistema, formado ao todo por nove instituições representativas de categorias profissionais de trabalhadores 

– empreendedores, comerciários, industriários, dentre outras. São administradas por confederações 

patronais, como a CNI – Confederação Nacional da Indústria, e CNC- Confederação Nacional do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo. As contribuições incidem sobre a folha de salários das empresas pertencentes 

à categoria correspondente, sendo descontadas regularmente e repassadas às entidades citadas para que 

possam financiar atividades que visem ao aperfeiçoamento profissional (educação) e à melhoria do bem 

estar social dos trabalhadores (saúde, cultura, esporte e lazer). Em 2016, informações na internet dão conta 

de que o Sistema S teria recebido 16 bilhões de reais repassados pela Receita Federal.  
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importantes prédios históricos desse corredor cultural estão localizados na Avenida 

Câmara Cascudo, antiga Av. Junqueira Ayres, que liga os dois bairros.  

  No período 2010-2015, equipe especializada do Sebrae em Natal, tendo como 

parâmetros as metas do MinC/PNC/SNC, acompanhou as ações culturais da FJA e 

Funcarte, além de assessorar Prefeituras do interior do Estado, na adesão ao PNC/SNC e 

criação de planos de cultura locais, notadamente nas políticas acerca da economia 

criativa. Em relação à implementação do SNC no RN, foi elaborada a cartilha “Sistema 

Nacional de Cultura Saiba Mais: Como Aderir ao SNC e Como Instituir o CMPC” (2011). 

CPMC é a sigla de Conselho Municipal de Políticas Culturais. A cartilha, com 40 páginas, 

foi elaborada pela empresa natalense Mapa Realizações Culturais, especializada em 

marketing cultural. O conteúdo da publicação é uma organização de textos de publicações 

oficiais do MinC com foco para a realidade dos Municípios do RN.   

 No corredor cultural onde se encontra o Solar Bela Vista estão localizados outros 

prédios históricos: o centenário jornal A República/Diário Oficial, onde em rua vizinha, 

a Juvino Barreto, o Estado mantém o Museu da Imprensa Oficial. Ao lado do antigo jornal 

A República, localiza-se o casarão onde morou Luís da Câmara Cascudo, o mais 

importante, erudito e influente intelectual conservador potiguar no século 20, nascido em 

1898 e falecido em 1986. No casarão, funciona o Instituto Ludovicus, que mantém o 

acervo de Câmara Cascudo, aberto à visitação pública, recebendo visitas programadas de 

estudantes das redes pública e particular de ensino, pesquisadores, dentre outros.   

 Um pouco mais à frente, no corredor cultural da Avenida Câmara Cascudo, 

localiza-se o Solar João Galvão Medeiros, onde funciona o Centro de Documentação 

Cultural Eloy de Souza (CEDOC), órgão vinculado à FJA. O órgão é responsável pela 

conservação dos acervos – livros, obras de arte, documentos, dentre outros – de políticos, 

intelectuais e artistas que marcaram época em Natal e interior do Estado.  O CEDOC é 

responsável também pelos museus – Museu Café Filho; Memorial Câmara Cascudo; 

Museu de Arte Sacra - e pelo tombamento de bens materiais do Estado.    

 Produtores culturais, historiadores, outros profissionais  e centenas de  pessoas 

interessadas, participaram anualmente, desde 2009,  da Caminhada Histórica pelas ruas 

da Cidade Alta e Ribeira, passando por aproximadamente 50 monumentos ao longo da 

caminhada pelo centro histórico natalense, usando  trio elétrico e  com a  participação de 

monitores que narram a história de Natal, com encerramento na Praça Augusto Severo, 

Ribeira, onde são realizados shows com artistas locais,  conforme noticiário local.  
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 Do ponto de vista histórico – de uma história cultural brasileira – é imprescindível 

mencionar que, há muito, o Brasil segue uma tradição cultural e educacional inspirada no 

modelo francês, fato tão importante, em termos culturais, quanto a contribuição cultural 

ibérica ou da lusofonia. O primeiro e mais significativo exemplo dessa secular influência 

cultural da França ocorreu na época da colonização do Brasil, com a Missão Francesa, 

considerada uma missão civilizatória, porém, de acordo com relato de historiadores, 

incompreendida pelos nativos do Rio de Janeiro da época, por volta de 1816.  

 Segundo narrativas historiográficas, d. João 6º, disposto a declarar o Brasil um 

reino e a fazer do Rio de Janeiro uma cidade digna de um rei, decidiu trazer ao país um 

grupo de pintores, escultores, gravadores e arquitetos franceses. De acordo com esses 

relatos, era um grupo de elogiável capacidade artística e intelectual. Ao todo, 46 pessoas, 

dentre as quais Joachim Lebreton, chefe da missão e que fora um dos organizadores do 

Museu do Louvre, hoje, dois séculos depois, considerado o maior museu de arte do mundo 

e monumento histórico visitado por milhões de pessoas, em Paris; Nicolas-Antoine 

Taunay, pintor histórico e subchefe da missão; o escultor Auguste-Marie Taunay; o 

arquiteto Grandjean de Montigny, e o pintor Jean-Baptiste Debret. A seleção dos artistas 

ficou a cargo de Antônio de Araújo de Azevedo, o conde da Barca, intelectual francófilo. 

Quem contratou a missão foi o marquês de Marialva, embaixador de Portugal em Paris.   

 É importante citar esse legado da Missão Francesa e da obra artística de Debret 

não só para compreender uma parte das mais relevantes da história da  formação do Brasil 

como Estado-nação, mas também para perceber parte dos problemas recorrentes – 

desperdício de talentos e de recursos, abandono de obras de artes e culturais por pura 

ignorância,  e outras mediocridades –   na formulação e gerenciamento de política cultural 

no Brasil, e consequentemente também no Rio G. do Norte, desde os tempos da 

monarquia brasileira à atualidade. Muitos desses problemas ocorreram nem sempre por 

culpa de colonizadores portugueses, mas se deve à elite brasileira do poder – desde 

tempos imemoriais uma elite majoritariamente do atraso, conservadora e mais 

preocupada em levar vantagens em tudo, nem que para isso promova opressão, 

retrocessos e espoliações do Brasil e do povo brasileiro.     

 Nesse sentido, vale registrar, por exemplo, um fato que ocorreu na Pinacoteca do 

RN e outros espaços culturais potiguares: o sumiço de obras de artes, que constavam do 

acervo da FJA. Texto do repórter Rafael Duarte, publicado no caderno cultural “Viver”, 

de 02/02/2007, “Achados e perdidos”, informava que catálogo de acervo das Artes 

Visuais do RN, lançado pela Fundação José Augusto, traz título, data, e autor de todas as 
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obras do Estado, inclusive as 49 telas desaparecidas. No lead da reportagem, o talentoso 

e criativo Rafael Duarte (2007) iniciava o texto com ironia: 

 

Quantas pernas tem uma tela pintada em nanquim, há 39 anos, por Newton Navarro? Pode 

parecer absurdo, mas pela lógica nem perna, nem asa. Ainda assim, quatro telas do pintor, 

incluindo um quadro sem título doado por ele em 1968, estão entre as 49 obras de arte 

não-localizadas pela Fundação José Augusto registradas, agora, no catálogo do Acervo 

de Artes Visuais do Rio Grande do Norte – projeto pioneiro no Estado coordenado pela 

presidente da FJA, Isaura Rosado. (DUARTE, 2007).  

 

  À época, o Inventário trazia dados sobre as 876 obras, entre pinturas em tela, 

cerâmica e esculturas pertencentes ao acervo do Governo do RN, onde o público encontra 

o nome e dados biográficos do artista, tombo, título, data, técnica, dentre outras 

informações sobre cada artista e obra, informava a reportagem citada. O repórter 

acrescentava que, de acordo com o catálogo, 40 locais, entre Pinacoteca, Casas de 

Cultura, museus, teatros, secretarias e outros órgãos públicos foram visitados pela equipe 

que produziu o documento.   

 Hoje, fica cada vez mais evidente a necessidade de maior segurança na proteção 

desse acervo. A Pinacoteca reúne trabalhos de artistas locais e nacionais das fases pré-

modernista, modernista e contemporânea. A pré-modernista, de caráter mais acadêmico, 

e que se caracteriza pela utilização de técnicas tradicionais como a de tinta a óleo sobre 

tela, com representações figurativas naturalistas, teve em Natal artistas como os pintores 

Joaquim Fabrício Gomes de Souza, Moura Rabelo, e o escultor Hostílio Dantas. Desta 

fase, a Pinacoteca conta com o quadro “Julgamento do Padre Miguelinho”, de Antonio 

Parreiras, artista carioca, notável paisagista, nascido em Niterói em 1860 e falecido em 

1937. Estudou na Academia Imperial de Belas Artes com Vitor Meireles, que aconselhou 

Parreiras a dedicar-se à pintura histórica, “gênero que daria grande projeção a Parreiras” 

(ELEUTÉRIO, 2013).  

Outra obra de destaque na Pinacoteca é o óleo sobre tela “Augusto Severo e 

Sachet”, do potiguar Moura Rabelo, nascido em Natal em 1895 e falecido em 1979. Da 

arte moderna nacional, a Pinacoteca conta com as litogravuras “Mastro”, de Alfredo 

Volpi, “Jardim com Figuras I ”, de Cícero Dias, e “Paisagem”, de Fayga Ostrower; a 

serigrafia “Louvor à natureza”, de Tarsila do Amaral; a gravura em metal “Galo”, de 

Aldemir Martins. Da arte moderna local, a aquarela sobre papel “Bumba-meu-boi”, de 

Navarro; o acrílico sobre tela “Casario”, de Dorian Gray Caldas, dentre outros. Da arte 

contemporânea, um acrílico com relevo “Sem título”, de Abraham Palatnik.  
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 Nas proximidades da Pinacoteca, na Cidade Alta, localiza-se a Assembleia 

Legislativa (AL) , onde em 2015 – segundo informações que consegui levantar  – estaria 

tramitando a legislação para implementar o Plano Estadual de Cultura e, formalmente,  o 

Sistema Estadual de Cultura. Enfatizo o uso do advérbio ‘formalmente’ porque a rigor o 

Rio Grande do Norte já conta, como legado da criação da FJA desde 1963, com 

equipamentos e indicadores do que é recomendado pelo PNC atual para se caracterizar 

um sistema de cultura.  

  Nas adjacências da Assembleia Legislativa, localizam-se outros espaços culturais 

– expressão “usada, de modo genérico, para designar qualquer lugar destinado à 

promoção da cultura” (TEIXEIRA COELHO, 2004, p. 168) –, dentre os quais o Museu 

do Sobradinho, com acervo do até agora único potiguar que chegou à Presidência da 

República, Café Filho. A biografia desse político, que teve maior atuação até o final dos 

anos 1950, é enaltecida no museu, porém o fato é que a história registra também uma 

trajetória política polêmica. Embora de origem popular, do bairro operário das Rocas, 

Café Filho  ao chegar à Presidência traiu o legado  getulista de políticas populares, ao 

colocar no poder vários políticos liberais e entreguistas, precursores dos atuais neoliberais 

e golpistas pós-2015, que priorizam políticas empresariais; elites econômicas e 

financeiras. Durante o período 2010-2015, o Museu Café Filho, que é administrado pela 

FJA, permaneceu fechado para reformas.   

 Outro importante equipamento cultural naquela área do centro histórico é o prédio 

secular onde funciona a sede do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte 

(IHGRN), a mais antiga instituição cultural do Estado. Ao lado, localiza-se a antiga 

Catedral de Natal. A poucos metros dali, localizam-se o Memorial Câmara Cascudo e a 

Igreja do Galo, esta construída em estilo de barroco tardio, onde atualmente funciona 

Convento dos frades capuchinhos e onde, em parte lateral da igreja, está instalado o 

Museu de Arte Sacra, criado em 1988, aberto à visitação pública no período cronológico 

em avaliação e administrado pela FJA. 

 Nas proximidades, encontra-se o Beco da Lama, tradicional reduto boêmio 

daquela área da cidade, frequentado há muito por artistas e intelectuais boêmios 

natalenses e de outras cidades, como narram reportagens e crônicas de jornalistas 

publicadas nos jornais de Natal, bem como em livros, como o de “Crônicas do Beco da 

Lama”, de Leonardo Sodré (2007). Há anos o Beco não tem lama, todavia mantém essa 

toponímia e uma aura romântica, gauche, de quem gosta de bares mais populares, os 

conhecidos botecos, dentre os quais alguns marcaram época, como por exemplo o Bar do 



97 
 

Nazih, com sua conhecida ‘meladinha’, uma espécie de ‘caipirinha’, formado por 

cachaça, um pouco de mel e limão, mistura que era mexida com uma pequena vareta de 

madeira, com mestria, pelo dono do bar, nos copos  de ‘meladinha’ de cada cliente. Era 

um ritual boêmio que foi apreciado por gerações de frequentadores do Beco e que deixou 

saudades, após o falecimento do dono bar.   

 A partir de iniciativas de artistas, intelectuais e produtores culturais 

frequentadores daquele Beco têm sido realizados na área e quarteirão das proximidades 

alguns importantes eventos, como o festival gastronômico de comida regional Pra Todo 

Mundo e o festival de música autoral de compositores locais, o MPBeco, que entre 2010-

2015 atraía anualmente milhares de pessoas durante o período de realização do festival.   

 Segundo Daline Maria Souza (2013), na tese de doutorado “Gestão de centros 

históricos: uma avaliação da política de requalificação urbana de Natal/RN”, não só a 

Ribeira e a Cidade Alta, mas também o Alecrim e bairros mais antigos da zona leste, 

podem ser considerados do centro histórico de Natal (SOUZA, 2013): 

Atualmente, a área que podemos considerar como Centro Histórico de Natal é formada 

pelos seguintes bairros: Cidade Alta, Ribeira, Rocas, Santos Reis, Tirol, Petrópolis e 

Alecrim, os quais, juntos formam a região mais antiga da cidade. Esses bairros iniciaram  

a sua formação urbana até o início do século XX e em seus  territórios se encontra boa 

parte do que resta do patrimônio histórico, arquitetônico e cultural da cidade, sendo a 

Cidade Alta e a Ribeira os bairros  mais antigos e os que comportam ações de 

requalificação urbana, um dos motivos para que fossem  selecionados para o estudo 

empírico que norteou a nossa pesquisa de doutorado. (SOUZA, 2013, p. 66).     

 

 No Alecrim, um dos bairros mais populosos e de maior comércio popular, a 

Prefeitura de Natal  manteve  fechado durante anos o histórico Teatro Municipal Sandoval 

Wanderley, o “teatrinho” fundado nos anos 1960 e que anos depois teve o prédio 

reformado, bem como reestruturada toda a parte de artes cênicas. Trata-se de um teatro 

de arena, com capacidade para 150 pessoas, e geralmente mais usado por grupos de teatro 

amador, embora também tenha servido para apresentações de artistas profissionais. 

Quando encerrava a redação desta Tese, o prédio do Teatro Sandoval Wanderley 

permanecia fechado e estava sendo objeto de negociações da Prefeitura com grupo 

empresarial paulista, interessado em construir ali um shopping center popular, dando a 

iniciativa empresarial, como contrapartida, a construção de outro teatro, na Ribeira, 

propostas que geraram muitas polêmicas, segundo reportagens na imprensa local.  

 Em outro bairro do centro histórico, Petrópolis, considerado “área nobre” pelo 

setor imobiliário e próximo de praias da orla marítima, um dos atrativos de patrimônio 

histórico e de cultura popular é o prédio do antigo Mercado, construído num estilo mais 
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rústico, que existia antes de supermercados, hipermercados e shoppings centers. Nesse 

Mercado, sob administração da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), 

mas também de interesse da Funcarte, na atualidade funcionam sebos, antiquários, 

atividades artísticas e de artesanato, com movimentada agenda de eventos, acompanhada 

frequentemente no noticiário do jornalismo cultural.  

 Nas Rocas, outro bairro do centro histórico, o Mercado foi reconstruído e 

remodelado, porém não funciona a contento, com poucas lojas, dentre outros motivos, 

por problemas arquitetônicos que não previram questões de boa ventilação, conforme 

notícias na imprensa local.   

 No bairro vizinho, o de Santos Reis, também do centro histórico, as instalações 

do Museu da Rampa ainda estavam em construção, quando era concluída esta Tese. A 

denominação do museu se deve ao fato histórico de que a capital potiguar passou por uma 

grande transformação, a partir de 1943, época em que a Segunda Guerra Mundial atingia 

vários países, inclusive o Brasil, cujo governo, a ditadura getulista do Estado Novo 

rompeu relações com a Alemanha e a Itália em 1942. Um ano depois, em 28 de janeiro 

de 1943, na Rampa, às margens do Rio Potengi, onde então funcionava local para pouso 

de hidroaviões, ocorreu o célebre encontro entre o presidente dos EUA, Franklin 

Roosevelt, e Getúlio Vargas. (SILVA, 2012).  

 Segundo relatos de historiadores, o encontro teve preparativos sigilosos e ocorreu 

pela oportunidade em que Roosevelt retornava da África em voo de avião militar, para 

pousar em Natal e dar continuidade, com Vargas, no que ficou conhecida como 

“Conferência de Natal”, às negociações que desde 1941  vinham ocorrendo para a entrada 

do Brasil, ao lado dos países aliados, na luta contra o nazi-fascismo. Uma delas era acerca 

da construção de bases militares americanas no Brasil – em Natal, Belém e Recife – em 

troca de apoio econômico dos EUA para a construção de siderúrgica no Brasil, a Usina 

de Volta Redonda, e outros objetivos. Antes do encontro, os americanos construíram em 

poucas semanas a pista, com asfalto rodoviário, ligando Natal e Parnamirim, onde por sua 

vez foi instalada a Base Aérea americana, cuja aeroporto recebeu diariamente aviões que 

transportaram, ao longo dos meses, milhares de soldados norte-americanos para batalhas 

no front, especialmente na África, em voos ligando Natal-Dakar. (SILVA, 2012). 

 Na atualidade, com a construção do Museu da Rampa, acredita-se que essa 

participação de Natal e Parnamirim no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial 

possa atrair a atenção de visitantes do turismo cultural na cidade, ramo da indústria 

turística que ainda precisa ser melhor trabalhado por atores políticos e sociais da área.  
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  Nessa direção, no âmbito de estudos linguísticos,  por exemplo, o do ensino de 

idiomas estrangeiros, embora o ensino de francês na rede pública de educação, no Brasil, 

há mais de meio século não tenha obrigatoriedade – conquanto ainda conserve o prestígio, 

sinal de distinção cultural, que possuía no passado – a influência da filosofia, letras, artes, 

ciências e outros conhecimentos da França ainda é grande na cultura brasileira. 

 No setor de gastronomia, por exemplo, durante mais de dois séculos a França 

influenciou a gastronomia mundial. No século 20, a renovação da sofisticada cozinha 

francesa ocorreu a partir da década de 1970 com o movimento cultural da nouvelle cuisine 

française (nova cozinha francesa). Em novembro de 2010, a gastronomia francesa passou 

a ser considerada patrimônio imaterial da Humanidade pela Unesco. Isso não quer dizer, 

evidentemente, que o cidadão comum francês frequentemente tenha acesso ao foie gras 

e outros pratos sofisticados, em sua alimentação cotidiana.    

 Na gastronomia brasileira, o RN se destaca, porque além de possuir pratos de 

tradicional culinária regional, tem na parte teórica um dos mais elogiados livros da cultura 

do Brasil nessa área: “História da alimentação”, de C. Cascudo (1983), objeto de estudos 

acadêmicos e documentários, dentre outras referências. “História da alimentação” foi 

publicado pela primeira vez em 1967. De acordo com comentadores, trata-se de obra com   

estudo aprofundado da alimentação no Brasil, em seus aspectos fisiológicos, econômicos, 

sociais e culturais. Nela, o autor toma as culinárias indígena, africana e portuguesa, como 

fundadoras da cozinha brasileira. O método de pesquisa de Cascudo incluía entrevistas e 

coleta de receitas tradicionais. 

 No período da alta estação turística potiguar, principalmente no verão, vários 

eventos artísticos e culturais são promovidos por órgãos públicos e pela iniciativa privada, 

como, por exemplo, o Carnaval, cuja organização em outras cidades do Brasil está no 

âmbito das secretarias de turismo e lazer, mas em Natal está a cargo da Funcarte, em 

parcerias com outras secretarias da Prefeitura.  Na alta estação, cresce o consumo de 

cerveja, bebida que movimenta grandes indústrias nas áreas do entretenimento e lazer.  

 De acordo com Melo (2000), os brasileiros preferem majoritariamente as cervejas 

claras e leves.  Acrescenta que “são centenas os tipos de cervejas; para entendê-los pode 

ser útil dividi-los em duas grandes famílias: a das lagers (pronuncia-se “lei-guers”), mais 

conhecidas no Brasil, e a das ales (“êils”)”. Dentre as cervejas do primeiro tipo 

comercializadas no mercado local e outras regiões do Brasil, figuram as conhecidas 

Pilsen, Bock e Lager Brasileira, que engloba as marcas mais populares.  
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 No livro “A Cerveja e a Cultura Popular”, Eduardo Viotti (2012) afirma que a 

cerveja é a bebida adulta mais popular do planeta. Depois da água e do chá, é o terceiro 

líquido mais consumido ao redor do mundo. Em nível internacional, a festa popular de 

maior consumo da bebida é a Oktoberfest, de Munique, que tem também uma versão 

brasileira da festividade, a Oktoberfest de Blumenau, Santa Catarina. O texto de Viotti 

informa que o Brasil é um dos grandes consumidores e produtores mundiais – o terceiro 

em volume de produção – e tem construído uma cultura popular festiva, sempre 

incorporando a cerveja às manifestações coletivas, dentre as quais destaca-se o Carnaval.    

 Terra onde a população tem por gentílico o vocábulo de origem indígena 

‘potiguar’, que significa comedor de camarão, esse é um dos crustáceos mais consumidos 

nos bares, boates, restaurantes e hotéis de Natal, bem como em barracas populares à beira 

mar e em carros adaptados na forma de food truck, de Natal e outras cidades do RN.  

Peixes, principalmente meca e atum, são diariamente ofertados nos cardápios dos 

restaurantes da cidade – desde o mais refinado ao popular self service, mas 

tradicionalmente o maior consumo é na Semana Santa, época também de encenação de 

peças teatrais da “Paixão de Cristo” em diversos palcos na capital e cidades do interior, 

em geral recebendo apoio de órgãos públicos e privados ligados à política cultural no RN. 

Merece ser citada também a tradição de malhação de Judas, no Sábado de Aleluia. 

 Na Páscoa, outra tradição da cultura religiosa católica, crescem os consumos de 

peixes e de chocolates, bem como o noticiário sobre esses acontecimentos, nas diversas 

mídias. Essa efeméride é oportunidade de geração de emprego e renda, principalmente 

para quem trabalha com artesanato, como por exemplo na criação de ovos de chocolate e 

outros produtos artesanais.  

 O artesanato é uma das atividades mais importantes da economia criativa no Rio 

Grande do Norte, com os mais diversos tipos de produtos, muitos comercializados com 

os turistas, como comprovam o tradicional comércio no Centro de Turismo, em 

Petrópolis; e nas praias de Ponta Negra, Redinha, Genipabu, Pipa e Pirangi. 

 Na Redinha, praia e bairro natalense da orla marítima da zona norte, uma das 

atrações populares e turística é beber cerveja, refrigerante, suco ou café tendo como opção 

culinária ‘Ginga com tapioca’, ou seja, degustar uns tão pequenos quão deliciosos peixes 

fritos com a tapioca, iguaria tipicamente potiguar. A tapioca, por sua vez, já conquistou 

milhões de pessoas não só no Norte e Nordeste, mas também em outras regiões do Brasil.  

             Em Pirangi, distrito de Parnamirim,  no Litoral Sul do RN,  localiza-se “o maior 

cajueiro do mundo”, grandeza que inicialmente parecia sinal de orgulho provinciano 
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potiguar, mas que, por políticas conservacionistas nas áreas ambiental, cultural e turística, 

tornou-se não só um importante espaço ecológico e cultural, administrado pela Prefeitura 

de Parnamirim, município que faz parte da grande Natal, duas cidades com várias áreas 

conurbadas, mas tornou-se também  um dos maiores símbolos do turismo do RN. No 

Cajueiro de Pirangi, visitado na alta estação por milhares de turistas, há movimentado 

comércio de produtos artesanais.  No YouTube, existem vários vídeos em que turistas de 

outros Estados descrevem passeios por esse roteiro turístico e cultural. 

 Os cafés, tanto o apreciado líquido, quanto as cafeterias,  locais que 

tradicionalmente servem como pontos de encontro, na atualidade são ofertados em 

situações mais sofisticadas, notadamente nos shoppings centers: quentes, gelados, cores, 

sabores, chocolates, cremes, enfim do tradicional cafezinho expresso (ou espresso) ao 

conhecido cappuccino e outros mais requintados, de influência italiana.  As máquinas de 

fazer o cafezinho, por sua vez, estão cada vez mais sofisticadas. 

 Geralmente comercializado em opções acompanhadas de biscoitos e água mineral, 

o cardápio com variados tipos de café ofertados nessas cafeterias simboliza também 

novos hábitos culturais e de consumos de expressivos contingentes da população 

natalense e das principais cidades do RN, o que ocorre também em novos tipos de 

padarias e confeitarias, acompanhando sofisticações do comércio, do design e outras 

vertentes culturais da globalização.  

 Entre os novos tipos de estabelecimentos nas áreas de gastronomia, 

entretenimento e lazer, destacam-se também os Bistrôs, que são outra influência da 

cultura francesa e podem ser encontrados nos ambientes mais sofisticados, em cidades e 

praias potiguares, na atualidade, igualmente em decorrência da globalização cultural. 

  Com o crescimento e profissionalização da gastronomia – por meio de cursos do 

Hotel-Escola Barreira Roxa, localizado na Via Costeira, que surgiu numa parceria do 

Senac e Governo do Estado; curso superior de gastronomia em faculdades; festivais de 

gastronomia, dentre outros – em Natal e no interior do Estado, esse setor  tem merecido 

atenção crescente dos órgãos públicos da política cultural potiguar, como são exemplos 

os investimentos feitos pela Prefeitura da capital na Praça de Alimentação do evento Natal 

em Natal, na Árvore de Natal de Mirassol, no período do ciclo natalino, com programação 

artística e cultural durante todo o mês de dezembro até a Festa de Reis, na primeira 

semana de janeiro, no bairro de Santos Reis, na orla marítima natalense. No litoral, nas 

praias urbanas e nas mais distantes da capital, e no interior, seja em cidades sertanejas ou 

de regiões serranas, a culinária é uma das principais atrações culturais e turísticas.   
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 Feijão verde, carne-de-sol, paçoca, galinha à cabidela e tapioca, são algumas das 

comidas típicas mais saborosas da culinária potiguar. Há opções sofisticadas, como 

lagosta e camarão, todavia feijão verde, carne-de-sol e macaxeira (aipim ou mandioca, 

em outras regiões do Brasil) é praticamente uma unanimidade – é um dos pratos de 

comida típica mais procurados por potiguares e por muitos turistas. Para estes, Natal 

seduz não só pelas praias e, regra geral, hospitalidade do povo, mas também pelo paladar. 

Esses temas fazem parte de um ramo do jornalismo cultural, o da publicação especializada 

em gastronomia e turismo, que tem na revista impressa e site “Deguste”, uma das mais 

conhecidas publicações, de circulação mensal e distribuição grátis. 

 Dono de uma privilegiada localização geográfica, próxima da Europa, EUA e 

África, o Rio Grande do Norte tem todo o seu litoral banhado pelo Atlântico, e em várias 

regiões do interior conta com rios perenes, açudes e um clima – muito sol e agricultura 

irrigada – favoráveis à indústria da fruticultura, o que coloca o Estado entre os maiores 

produtores brasileiros de frutas tropicais, das quais boa parte da produção é destinada ao  

mercado europeu. O resultado é que isso possibilitou o desenvolvimento de uma culinária 

rica, com variados produtos da terra e frutos do mar (lagosta, camarão, pescada, lula, 

mariscos, polvo). Estes últimos, apreciados por potiguares e turistas mais refinados.  

 À carne-de-sol se somam outras tradicionais comidas da cozinha potiguar 

originárias da atividade pecuária, como o queijo de manteiga e de coalho. Também são 

apreciados vários tipos de comidas preparadas com produtos agrícolas típicos da região, 

como a mandioca, milho verde, coco. 

 Vários bares da cidade mantêm ações culturais, como por exemplo música ao vivo 

de diversos gêneros – MPB, forró, samba, rock, blues, jazz, dentre outros –, embora 

frequentemente muitos músicos que fazem shows nesses estabelecimentos se queixem do 

baixo valor dos cachês, pagos pelos empresários do setor. Outras vezes os bares, boates 

e restaurantes são atrativos para consumidores de eventos culturais, como por exemplo 

os mencionados festivais de música, regra geral produzidos com recursos captados pelo 

marketing cultural, via leis de incentivo à cultura. É o que tem acontecido com mais 

frequência na Rua Chile, no bairro da Ribeira. 

 A exemplo do próprio processo de revitalização do bairro histórico, a 

movimentação cultural na Rua Chile tem passado por altos e baixos, ao longo das últimas 

três décadas. Tal processo de revitalização tem sido objeto de muitas notícias e 

reportagens na imprensa natalense e, nos últimos anos, objeto de pesquisas acadêmicas, 

como por exemplo a tese de doutorado “Gestão de Centros Históricos: Uma Avaliação da 
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Política de Requalificação Urbana de Natal/RN” defendida, com êxito, pela autora, 

Daline Maria de Souza (2013) no curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais da UFRN. Uma das conclusões de Daline Souza (2013), em relação à 

Ribeira e demais bairros que formam o centro histórico natalense, é: 

 

para que ocorra efetividade nas ações que visam requalificar o Centro Histórico de Natal 

é essencial o reconhecimento, por parte do poder público local, da necessidade de se 

estabelecer relações horizontalizadas entre  o poder público, o setor privado e os atores 

sociais e políticos locais. Esse diálogo deve levar em conta os interesses, anseios e 

opiniões sobre as dinâmicas do Centro Histórico e suas vocações.  (SOUZA, 2013, p.163-

164).  

  

  No período 2010-2015, a Rua Chile e outros espaços daquele centro histórico, 

desde o salão Nalva Melo e Casa da Ribeira aos festivais literários e de música, foram 

palco para artista do RN e de outros estados, em palestras, lançamentos literários, 

apresentações teatrais, exposições de artes visuais.  

 Um dos eventos que mais atrai público  é o festival de música, palco para 

apresentações de música autoral potiguar, independentes e tendências contemporâneas, 

como o rock, o funk, o rap e hip hop, produzidos em geral por meio do marketing cultural, 

dentre os quais o festival Música Alimento da Alma (MADA), realizado anualmente 

desde 1998, fundado pelo produtor cultural Jomardo Jomas. Pelo palco do Mada, passam 

músicos locais e de nível nacional. 

  Muitos desses músicos e cantores locais –  desde os veteranos Babal, Pedro 

Mendes, Kristal e Valéria Oliveira, aos das novas gerações, como Ângela Castro, Luiz 

Gadelha, Simona Talma, Plutão Já Foi Planeta, Luísa & os Alquimistas, dentre outros, 

tiveram seus trabalhos filmados, por volta de 2015, e  podem ser vistos em vídeos no You 

Tube no canal ‘Som sem Plugs’, considerada a principal plataforma digital de streaming 

para divulgação e valorização da música criada e produzida no RN. Os vídeos foram 

produzidos também, regra geral, por marketing cultural. Em bares e restaurantes mais 

sofisticados crescem o consumo e comércio de vinhos. Em espaços de livrarias, houve 

nos últimos anos o modismo de cursos de como apreciar um vinho, ministrados por 

sommelier, tema de frequentes notícias e artigos nos cadernos culturais das mídias 

impressa e digital, blogs e portais de notícias, destinadas não só a eventuais esnobes, mas 

ao público em geral.  

 Bons modos à mesa, etiqueta, cultura e civilização, são temas abordados por um 

inovador da sociologia contemporânea, Norbert Elias (1994), em capítulos e tópicos de 
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“O Processo Civilizador”, livro editado no Brasil em dois volumes, com apresentação do 

professor Renato Janine Ribeiro, um dos mais respeitados intelectuais brasileiros e ex 

ministro da Educação. Esses temas são abordados principalmente no primeiro volume. 

Não se trata de um manual histórico sobre a gênese de etiqueta e boas maneiras, mas um 

texto erudito que hoje é considerado um clássico da sociologia e da história.   

 Num dos tópicos desse texto clássico e erudito, acerca do desenvolvimento do 

conceito de civilité,  Norbert Elias (2014, p. 72-78), ao fazer  “uma sociologia histórica 

da sociedade ocidental” (CASTRO, 2014, p. 71) – contextualiza a época em que o 

conceito de civilité adquiriu significado para o mundo Ocidental, época da passagem da 

Idade Média para o Renascimento: 

Esse conceito recebeu seu cunho e função específicos aqui discutidos no segundo quartel 

do século XVI. Seu ponto de partida individual pode ser determinado com exatidão. Deve 

ele o significado específico adotado pela sociedade a um curto tratado de autoria de 

Erasmo de Rotterdam, De civilitate morum puerilium (Da civilidade da criança), que veio 

à luz em 1530. Esta obra evidentemente tratava de tema que estava maduro para 

discussão. Teve imediatamente uma imensa circulação, passando por sucessivas edições. 

Ainda durante a vida de Erasmo – isto é, nos primeiros seis anos após a publicação – teve 

mais de trinta reedições. No conjunto, houve mais de 130 edições, treze das quais em data 

tão recente como o século XVIII. (ELIAS, 2014, p. 73).  

  

 Outros comentadores enfatizam que Norbert Elias argumentou que a evolução 

cultural da civilização ocidental europeia foi resultado de longa interação entre indivíduos 

em redes sociais que impuseram padrões de autocontrole nos comportamentos sexuais, 

na guerra, à mesa etc.  

 Nessa direção, na atualidade o setor de modas é possivelmente um dos mais 

polêmicos da área cultural. Ganha grande destaque positivo nas páginas dos cadernos 

culturais dos jornais, porém gera controvérsias no âmbito das políticas públicas de 

cultura. Tal questão ocorre não só em nível local, mas até mesmo na França, terra da mais 

famosa alta costura. Nesse sentido, com discurso crítico e que não faz concessões, o 

ensaísta Alain Finkielkraut (2012) considera como um dos maiores equívocos da política 

cultural atual conceber qualquer estilista da moda como tão relevante quanto 

Shakespeare, um jogador de futebol com valor igual a Michelangelo. De acordo com esse 

autor, “esse relativismo cultural, fruto decorrente de política cultural vista como 

democratizante”, nada faz além de dissolver a cultura num “tudo é cultura”. Outros, 

porém, discordam e defendem a política cultural mais democrática, argumentando que, 

sem o Estado, a cultura não existiria ou viraria mercadoria – commodity.  

 O texto de Finkielkraut (2012, p 101-102) faz parte da antologia “Cultura e Estado 

– A Política Cultural na França, 1955-2005”, com textos escolhidos por Geneviève 



105 
 

Gentil; e  Poirrier (2012). A seleção para a edição brasileira foi feita por Teixeira Coelho 

(2012), que na apresentação, comenta que, como disciplina do conhecimento, a Política 

Cultural é, antes de mais nada, comparativa. “Como o Direito”, ele enfatiza. “As 

propostas, as conquistas, os fracassos, os impasses em política cultural num determinado 

lugar servem para que um outro lugar queime etapas em seu processo, se beneficie dos 

erros cometidos por outros e dos acertos por eles conseguidos”, ele opina. E justifica: 

 

Isso explica os motivos de publicar-se, no Brasil, um livro sobre a história da política 

cultural na França. O título da edição original deste livro falava de um debate ao redor 

daquela política cultural, mas este é, na verdade, um livro de história da política cultural 

na França. História viva, feita pelos que a promoveram, a partir de documentos de época, 

muito mais do que uma história ‘tradicional’, narrada depois dos fatos por muitos dos que 

a viveram em seu próprio momento. (TEIXEIRA COELHO, 2012, p. 11). 

 

 Ao destacar a importância não só desse legado cultural francês, mas também do 

livro, Teixeira Coelho (2012, p. 11) comenta que “o arco de tempo coberto por essas 

páginas é amplo: são cinquenta anos que prestam contas do que se pensou e se fez naquele 

país entre 1955 e 2005”, e que no livro aparece nas “palavras de ministros da cultura, 

sociólogos, artistas, filósofos e presidentes da República”. De fato: o livro traz textos de 

André Malraux, Bourdieu, Michel de Certeau, Mitterrand, Jack Lang, dentre outros.  

  Não obstante, é fato ter sido um grande poeta francês, Charles Baudelaire, um 

dos primeiros intelectuais a enfatizar a importância cultural da moda, relacionando-a com 

o advento da modernidade. Além disso, há muito cresce, em quantidade e qualidade, no 

Brasil, ensaios e estudos acadêmicos sobre moda, tendo como trabalho precursor o livro 

“O Espírito das Roupas: A Moda no Século XIX”, de Gilda Mello e Souza (2003), que 

em 1943 foi assistente do sociólogo francês Roger Bastide, que por sua vez a orientou na 

defesa da tese de doutorado “A moda no Século XIX: Ensaio de Sociologia Estética”, em 

Ciências Sociais na USP em 1950. 

 É expressivo o desenvolvimento teórico sobre a importância da moda, tanto                                                                                                       

nos aspectos da semiologia, com estudos pioneiros de Roland Barthes (1979), com o hoje 

clássico “Sistema da Moda”, como na historiografia cultural, na antropologia e na 

sociologia. Nesta, um pensador contemporâneo, dentre os mais citados e estudados, que 

aborda a moda, o hedonismo, o efêmero cultural, o consumismo e outras características 

do que ele chama de hipermodernidade é o também francês Gilles Lipovetsky (2009), 

autor de “O Império do Efêmero: a Moda e Seu Destino nas Sociedades Modernas”.  
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 No RN, esse desenvolvimento cultural e acadêmico na área tem como um dos 

indicadores a criação de cursos de nível superior, como por exemplo o de Design de 

Moda, tanto em Natal, na Univesidade Potiguar (UnP), quanto no interior, como o curso 

homônimo que foi criado em 2015 no IFRN, para o Campus de Caicó. 

  O Centro de Educação em Tecnologias Clóvis Motta, do SENAI-RN, localizado 

na avenida Prudente de Moraes, Tirol, especializado em cursos de costura industrial e 

outras modalidades, foi pioneiro em nível local, nessas novas tendências de educação para 

as confecções e modas.  

  Apesar desses progressos, é fato também que um estilista famoso e mais 

intelectualizado, o mineiro Ronaldo Fraga, ao passar por Natal para a realizar evento da 

área, lamentou a ignorância de alguns empresários do setor com relação à obra de Câmara 

Cascudo, segundo notícia de jornal local. 

  No texto, Cristiano Félix (2015) começa argumentando acerca da moda, vista 

além de indústria, sobretudo como apropriação cultural, de acordo com mensagem que 

Ronaldo Fraga defendia e, na ocasião, “levava para todo o Brasil em caravanas 

patrocinadas pelo Sebrae e o Senai”.  

 Segundo a reportagem, Ronaldo Fraga estava de passagem pela capital potiguar 

pela terceira vez para palestrar no evento “Natal pensando moda”. O estilista mineiro 

contou que “já percebe muitas mudanças no comportamento dos empresários assistidos 

pelo projeto, mas ainda há grandes e sérias barreiras a superar”. Exemplificou que a 

resistência já surgiu inclusive com Luís da Câmara Cascudo, etnólogo e pesquisador da 

cultura brasileira. Fraga disse que, quando esteve em Natal pela primeira vez, empresários 

lhe diziam: “isso vai parecer roupa de turista, não vai ser comercial, não vai vender”. 

Fraga acrescentou: “nós fomos fazer uma visita à casa de Cascudo (Instituto Ludovicus) 

e, dos 15 empresários, apenas um já tinha ido lá e já tinha lido alguma coisa dele, 

incentivado pela mãe, que era professora”.  

 Nesse sentido, segundo o texto jornalístico, Fraga os convenceu “a valorizar a 

cultura local, mostrando sua força, mas também apontando ferramentas próximas do 

universo da moda. O papel do design, por exemplo, seria o de retratar de uma nova forma, 

não fazendo uma reprodução literal das obras”. Autor do “Caderno de Roupas, Memórias 

e Croquis”, considerado sucesso editorial em 2013, Ronaldo Fraga para criar suas 

coleções, “já se inspirou em Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, o Sertão e 

o Rio São Francisco, Graciliano Ramos, Zuzu Angel e Nara Leão”. (FELIX, 2015).   
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  Ainda acerca do setor de moda, vale mencionar as relações das indústrias têxtil, 

de moda e de jornalismo cultural, principalmente dos anos 90 para cá, a partir das grandes 

tendências atuais: da indústria do jeans, comercializados em grandes lojas de 

departamentos e shoppings centers; aos desfiles de alta costura e de roupas mais criativas, 

experimentais. 

 Conforme Daniel Piza (2003, p.41), ao comentar o jornalismo cultural brasileiro, 

“outra característica dos anos 90 é a presença cada vez maior de assuntos que não fazem 

parte das chamadas ‘sete artes’ (literatura, teatro, pintura, escultura, música, arquitetura e 

cinema), como moda, gastronomia e design”. Em anos mais recentes, foram 

acrescentadas novas abordagens jornalísticas de TV, informática, games, além de novas 

plataformas, como a SmarTV, celular e redes sociais, como mostra F. Ballerini (2015).  

 Em Natal, são mantidas páginas de moda nos cadernos culturais da mídia impressa 

ou digital, com jornalistas especializados, como as pioneiras jornalistas Salésia Dantas e 

Vânia Marinho, aos nomes das novas gerações, dentre os quais George Azevedo e 

Augusto Bezerril; além de circulação das publicações impressas e digitais da chamada 

moda fashion, de luxo, como por exemplo a revista Glam (2016).  Nessas indústrias – 

tecnológica, cultural e criativa – Natal se destaca não só com modelos famosos, como 

Fernanda Tavares, mas também com alguns costureiros ou estilistas de fama, prestígio e 

renome nacional e internacional, temas de notícias do jornalismo cultural local.     

  Em termos de difusão de modas, no sentido mais amplo, de idioma;  culturas, 

ciências e tecnologias, na atualidade, como se sabe, a influência maior é do inglês dos 

EUA, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando a americanização – com 

defensores e críticos – atingiu escala planetária, notadamente por meio do fordismo na 

renovação industrial; da indústria do cinema hollywoodiano; dos novos hábitos da 

sociedade de consumo, como são exemplos mais conhecidos os supermercados, as 

grandes lojas de departamentos, hipermercados e shoppings centers; das inovações das 

ciências e tecnologias – das já centenárias escadas rolantes aos mais recentes modelos de 

smartphones, dentre outras influências, tradições, invenções e inovações. 

  Atualmente, prevalecem o advento e popularização das invenções e inovações 

trazidas pela Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC); pela Robótica e pela 

Inteligência Artificial, estas últimas características da chamada quarta revolução 

industrial,  ou Indústria 4.0,  em detrimento do  Fordismo – característico da linha de 

montagem da indústria automobilística; e do Toyotismo, modo de produção de origem 

japonesa que tem como uma das  características a oferta dos produtos de acordo com a 
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demanda e está presente em diversos países. Essa confluência entre o que é, na 

contemporaneidade, de origem estadunidense, japonesa, coreana ou mesmo chinesa é 

uma das características atuais da globalização, fato que vem ocorrendo no Brasil pelo 

menos desde a década de 1990, quando começaram a ser destacados os crescimentos 

econômicos e desenvolvimentos sociais dos chamados ‘tigres asiáticos’ e da China.  

 A repercussão local de tais fatos nas áreas de ciências e tecnologias têm 

estimulado políticas públicas – científicas e tecnológicas na UFRN, com são exemplos a 

criação da Escola de Ciências e Tecnologias (EC&T); e o Instituto Metrópole Digital 

(IMD). Nestes, são trabalhados novos conceitos, como o de startups, onde jovens 

estudantes de graduações e pós-graduações trabalham com alguns setores da economia 

criativa, como os de criação de vídeo game e aplicativos.  

 Em relação à promoção da qualidade de vida da população, com a melhor 

utilização dos tempos livres, dentre outros fatores, ocorreram importantes planejamentos 

de política cultural. Em Natal, no âmbito da Prefeitura, via Funcarte, desde a primeira 

década do século 21, destacam-se projetos como o do Parque da Cidade Dom Nivaldo 

Monte, localizado no bairro Pitimbu, em área de conservação ambiental na zona oeste da 

cidade, onde foi construída torre projetada pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer  e 

instalados telões com recursos multimídias sobre a história e a cultura da cidade, 

inaugurado em julho de  2008. Na gestão seguinte, da ex Prefeita de Natal Micarla de 

Sousa, por questões de política partidária provinciana, dentre outros motivos, o então 

novo espaço cultural sofreu descontinuidade e o Parque da Cidade ficou fechado durante 

meses. Foi reaberto posteriormente, em outra gestão na Prefeitura.  Para a zona norte de 

Natal, tanto o Governo do Estado, quanto a Prefeitura construíram espaços de cultura e 

lazer na área. Em Parnamirim, um dos destaques na instalação de novos equipamentos 

culturais foi a criação do Planetário, inaugurado em 2008, equipamento sob a 

administração da Secretaria de Educação daquele município, que prosseguiu em atividade 

nos anos seguintes, com grande afluência de público, principalmente o estudantil, em 

visitas de alunos de escolas públicas e privadas.      

 Muitas dessas iniciativas de políticas públicas culturais, artísticas – nestas 

especialmente o design –, científicas e tecnológicas contemporâneas recebem influências 

hegemônicas dos EUA, como é o caso da Escola de C&T da UFRN, notadamente tendo 

como paradigma atual o chamado Vale do Silício estadunidense e do Massachusetts 

Institute of Technology (MIT). 



109 
 

 Nesse sentido, vale registrar que, de acordo com teorizações nas áreas de Ciência 

Política e Relações Internacionais mais recentes, a influência da americanização dos 

costumes e da Big Sciense ocorre tanto por meio de um soft power quanto por meio de 

hard power na contemporaneidade, caracterizada pela chamada Nova Ordem Geopolítica 

Mundial. Esta se formou principalmente após declínio da antiga economia planificada e 

fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), no final dos anos 80 e início 

da década de 1990. Em tal domínio, os EUA têm a pretensão de ser uma espécie de 

gendarmaria mundial, xerife planetário não mais com revólveres do tipo cowboy, mas por 

meio de ameaças de guerra nuclear e outros tipos de guerra – híbrida, cibernética, etc –, 

nos quais são empregados recursos de inteligência artificial e robótica, como são 

exemplos desde as fake news aos drones, e outros exemplos de conquistas de corações e 

mentes,  manipulações, invasões e barbárie,   

 O que antigamente era chamado de imperialismo cultural, por setores da esquerda 

nacionalista, atende na atualidade por uma expressão que está mais para eufemismo do 

que para novo conceito: soft power (em português, poder brando, poder de convencimento 

ou poder suave). De acordo com comentaristas dessa área, a expressão é usada na teoria 

das relações internacionais para descrever a habilidade de um corpo político - um Estado, 

por exemplo - para influenciar indiretamente o comportamento ou interesses de outros 

corpos políticos por meios culturais ou ideológicos.  

 O cinema, desde as primeiras décadas da criação dos irmãos Lumière, à 

atualidade, com o streaming, sempre foi veículo para exibição de filmes de ficção e 

documentários sobre conflitos e rupturas que vão além das batalhas de ideias – ou da ideia 

de vanguarda artística, política ou cultural. Em “Guerra e Cinema”, Paul Virilio (2005), 

conclui que a vitória de um conflito, que depende da conquista de “corações e mentes”, 

passa tanto pelo campo de luta quanto pelo das imagens.  

 Aspiração que vem sendo construída há muitos anos pelos diversos atores 

políticos do Estado brasileiro e da sociedade civil, a partir de ações precursoras como a 

criação do primeiro  Conselho Nacional de Cultura (CNC), por meio de Decreto-Lei nº 

526 de 1º de julho de 1938 (CALABRE, 2009, p. 41-43),  o atual Sistema Nacional de 

Cultura foi pensado, a partir de 2003,  para se viabilizar numa época em que o avanço das 

novas Tecnologias de Informática e Comunicação (TIC) permitem integrar, de maneira 

consistente, os diversos entes federativos e pessoas em rede de computadores.  
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 Todavia, como qualquer sistema de informática e comunicações pode ser alvo de  

diversos ataques hostis – servidores e redes zumbis (botnets), scan18,  fraude, worm/vírus, 

invasão a computadores (força bruta), made-in-the-middle (homem no meio), engenharia 

social, e-mail spoofing,  negação de serviço, dentre outras formas  praticadas por crackers, 

hackers ou outros agentes cibernéticos, é preciso portanto estabelecer uma política de 

segurança, que não pode ficar restrita à área de suporte técnico de hardware e software 

ou novas formas de garantia de proteção de dados, como são exemplos as chamadas 

nuvens do ciberespaço, fornecidas por empresas como o Google. 

  Afinal, nem mesmo a ex Presidenta Dilma ou a Petrobras escaparam de 

espionagens praticadas a partir dos Estados Unidos, em 2013, conforme denúncias do site 

WikiLeaks, de Julian Assange e por documentos vazados pelo administrador de sistemas, 

Edward Snowden.  

 Essas e outras questões de segurança – na mais polissêmica acepção da palavra – 

são abordadas no livro “Segurança e Defesa Cibernética”, organizado por Medeiros Filho; 

Ferreira Neto; Moura Gonzales (2014). O livro analisa também políticas públicas – por 

exemplo, a aprovação, em 2008, da Estratégia Nacional de Defesa19 – para proteção 

contra ataques na internet, em tempos de guerra cibernética e de outros tipos. 

 Nesse cenário permanente de guerra e paz, de recrudescimento de focos de tensão 

típicos da guerra fria, à direita, teorias de geopolítica falam de polêmico choque de 

civilizações (HUNTIGTON, 1997).  

 Amartya Sen (2010), em livro em coautoria com Bernardo Kliksberg (2010) 

critica o fato de que “a classificação civilizatória predominante, evocada com tanta 

frequência e com efeitos tão profundos sobre atitudes e políticas, segue rigorosamente as 

divisões religiosas”. 

 Segundo Amartya Sen (2010), 

 

Samuel Huntington contrasta a civilização ocidental à “civilização islâmica”, “civilização 

hindu”, “civilização budista” etc., e embora categorias híbridas sejam acomodadas 

(civilização “chinesa” ou “japonesa”, por exemplo), os supostos confrontos das 

diferenças religiosas são incorporados em uma concepção estruturada de uma só divisão, 

dominante e cristalizada. (SEN, 2010, p. 40-41).   

 

                                                           
18 Busca de informações em rede de computadores, com objetivo de identificar vulnerabilidades.                       

( MEDEIROS FILHO et al, 2014, p 31-32). . 
19 Segundo Medeiros Filho  et al (2014, p 14-15) em 2008 foi aprovada a Estratégia Nacional de Defesa 

que indicou, entre suas diretrizes, a necessidade de fortalecer os setores nuclear, espacial e cibernético nas 

Forças Armadas e contribuir para a segurança das infraestruturas essenciais à defesa e à segurança nacional.  
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 Ainda de acordo com Amartya Sen (2010, p. 41) ao dividir a população do mundo 

em categorias que pertencem ao “mundo islâmico”, ao “mundo cristão”, ao “mundo 

hindu”, ao “mundo budista” etc., o poder divisivo da prioridade classificatória é usado 

implicitamente para colocar as pessoas dentro de um único conjunto de caixas rígidas. 

 

Outras divisões (por exemplo, entre ricos e pobres, entre membros de diferentes classes 

sociais e ocupações, entre pessoas de afiliações políticas diversas, entre nacionalidades e 

localidades residenciais distintas, entre grupos linguísticos etc) são submersas por esta 

suposta maneira proeminente de ver as diferenças entre as pessoas. (SEN, 2010, p. 41).  

 

 Para Sen (2010, p. 43), “a principal esperança de harmonia no mundo 

contemporâneo se encontra na pluralidade de nossas identidades, que se cruzam uma com 

as outras e agem contra as divisões rígidas em torno de uma linha única (...)”.  

 O pensador italiano Giorgio Agamben, por sua vez, elabora algumas de suas 

teorias tendo como leit motiv a conhecida assertiva de Walter Benjamin, em “Sobre o 

conceito de história” e outros textos, de que o capitalismo “é um estado de exceção 

permanente”. (BENJAMIN, 2018). 

  Benjamin é considerado pelo próprio Agamben como uma espécie de antídoto 

em relação à influência da obra – de analítica existencial e não propriamente 

existencialismo – de Heidegger em seu pensamento. Tal polêmica influência 

heideggeriana se deu desde 1966, quando aos 24 anos, “Agamben foi um dos seis 

participantes, em Le Thor, na Provence francesa, de um seminário conduzido por 

Heidegger e que aconteceria de novo, em 1968, agora já com um número maior de 

participantes”, comenta o professor do Departamento de Filosofia da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), Cláudio Oliveira (2013), em texto introdutório ao Dossiê – 

de artigos e ensaios – sobre a vida e obra de Agamben, publicado na revista Cult.  

 No Dossiê, o professor da Universidade de Campinas (Unicamp), Oswaldo 

Giacoia Jr (2013), ao comentar uma das obras principais de Agamben, “Homo Sacer. O 

poder soberano e a vida nua I” (2010), argumenta no sentido de que  “a constelação teórica 

formada por Foucault, Benjamin, Sorel e Marx enseja a Agamben  problematizar a forma 

jurídica da política moderna” (GIACOIA JR, 2013, p. 28-31).      

  Em nível planetário, fazendo valer a assertiva do teórico militar prussiano Carl 

von Clausewitz (1780-1831), de que “a guerra é a continuação da política por outros 

meios”, Estados imperialistas como o ianque, seja em governos democráticos ou 

republicanos, trabalham também com o conceito de hard power (poder duro ou 'potência 

coercitiva’). Mais uma vez, tal nova denominação parece ser mais um eufemismo, desta 
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vez para substituir a expressão ‘guerra imperialista’, muito usada em discursos da 

esquerda nacionalista. Comentadores explicam que esse conceito, geralmente, refere-se à 

capacidade de um Estado coagir ou induzir um outro a adotar um curso de ação. Isso pode 

ser feito com o uso de diplomacia coerciva, do poder militar, da guerra ou formação de 

aliança mediante ameaças e força, coerção, intimidação e proteção. O poder econômico 

pode ser usado sob a forma de ajuda financeira, subornos e sanções econômicas para 

induzir e coagir. Tais pressões e lobbys, que pelas políticas neoliberais resultam em 

privatizações, cortes de despesas e austeridade fiscal, afetam várias políticas públicas, 

dentre as quais as políticas culturais, frequentemente, são as mais atingidas.  

 Nesse contexto, a recepção local de culturas estrangeiras e suas influências na 

cultura brasileira se não chega a conflitos bélicos ou a narrativas que parecem novas 

versões dos filmes de espionagem, como no caso das narrativas de Assange e Snowden,  

contudo nem sempre ocorrem de maneira pacífica, seja devido às críticas feitas pelos  que 

defendem nacionalismos, seja em decorrência da defesa de uma cultura regionalista.  

 Um dos alvos locais desse tipo de polêmica é aquele considerado um dos mais 

tradicionais eventos literários realizados em Natal, que contribuem na difusão da alta 

cultura de língua inglesa: a celebração anual do Bloomsday, em homenagem à obra 

revolucionária do romance contemporâneo, “Ulisses”, de James Joyce.  

 Um exemplo dessas críticas locais está no texto “Algumas considerações sobre o 

dia de Bloom” de Moacy Cirne (2004), publicado na revista Preá. Embora ligado às 

vanguardas artísticas dos anos de 1960, portanto leitor interessado na obra literária de 

James Joyce, Moacy Cirne nesse artigo não poupou críticas à realização do Bloomsday  

em Natal: 

 
 Hoje, aqueles que lutaram pelo poema/processo – e agora lutam pela poesia visual – 

sentem que a relação tradição/modernidade é algo dinâmico e dialeticamente produtivo. 

E investem nas formas culturais produzidas no Estado. E o que tem Joyce a ver com isso? 

A rigor, nada. Mas alguns dos nossos intelectuais – que raramente se preocupam com a 

cultura do Estado – têm festejado na própria Universidade “o dia de Bloom”. Se fosse 

festejado no Beco da Lama, ao lado do Grande Ponto, poderia ter algum sentido... Mas 

não: fecham-se na Academia e deixam de lado datas significativas  que poderiam lembrar, 

entre outros, Jorge Fernandes, Manoel Dantas, Moysés Sesyom, José Bezerra Gomes, 

Homero Homem, Zila Mamede (2003 foi atípico em relação à Zila, assim como Cascudo 

figura em outro patamar), Berilo Wanderley e Luís Carlos Guimarães, e preferem 

homenagear um escritor que, por mais universal que seja, não tem nada a nos oferecer 

enquanto perspectiva criadora. (CIRNE, 2004, p.34-35).  
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 A despeito desse tipo de restrição, o fato é que o Bloomsday20 é celebrado em 16 

de junho em várias cidades do mundo e em Natal, desde o final da década de 1980, a 

partir de iniciativas do professor da UFRN, escritor e poeta Francisco Ivan. Atualmente, 

é comemorado em parcerias do Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras 

Modernas – DLLEM e outros órgãos da UFRN e do MEC. Como Joyce era irlandês, a 

efeméride cultural celebra não só a narrativa que revolucionou o romance no  século 20, 

mas também celebra a cultura irlandesa. De acordo com o professor da UFRN, Marcelo 

da Silva Amorim (2014), em livro que reúne textos   das conferências da 27ª edição do 

Bloomsday, realizado em 16 de junho de 2013,  

O Bloomsday, então, é uma forma de comemorar a vida que emana da obra de Joyce, que 

se materializa em títulos agora já célebres, como seu livro de contos Dublinenses (1914); 

seu texto para o teatro Exilados; e seus romances Retrato do Artista Quando Jovem 

(1916), Ulisses (1922) e Finnegans Wake (1939). Mas não apenas isso. O Bloomsday 

diversificou-se entre nós, tomando novas feições e acolhendo outras expressões que nos 

trazem a Irlanda e sua cultura também na forma das artes plásticas, do cinema, da música, 

da dramaturgia e da fotografia, dentre tantas possíveis manifestações artísticas que nos 

proporcionam estão tão instigante festa do estético. (AMORIM, 2014, p. 8).  

  

 O fato também é que o Bloomsday é importante para a comunidade acadêmica de 

Letras e de áreas afins da UFRN, ao contribuir para um intercâmbio positivo com a alta 

cultura irlandesa. Esse tipo de intercâmbio é defendido por autores que argumentam 

acerca de hibridismo cultural, como por exemplo Nestor Canclini, autor da frase “hoje, 

todas as culturas são culturas de fronteiras”, uma das epígrafes que abrem o texto inicial 

de livro sobre hibridismo cultural, de Peter Burke (2016).  Para Burke (2016, p. 14), a 

globalização cultural envolve hibridização: 

por mais que reajamos a ela, não conseguimos nos livrar da tendência global para a 

mistura e a hibridização, do curry com batatas fritas – recentemente eleito o prazo favorito 

da Grã-Bretanha – às saunas tailandesas, ao judaísmo zen, ao Kung Fu nigeriano ou aos 

filmes de Bollywood (feitos em Bombaim e que misturam canções e gêneros tradicionais 

indianas com convenções hollywoodianas). Este processo é particularmente óbvio no 

campo musical no caso de formas e gêneros híbridos como o jazz, o reggae, a salsa ou 

rock afro- celta mais recentemente. Novas tecnologias, inclusive a “mesa de mixagem” 

obviamente facilitaram este tipo de hibridização. (BURKE, 2016, p. 14).   

 

   Fazer uma citação em que autor inglês comenta  comida típica, Curry, certamente 

é uma coisa distante para a maior parte da população norte-rio-grandense, mas não para 

uma classe média potiguar cosmopolita – às vezes nem tanto, já que por vezes parte dela 

é um bocado kitsch e embevecida por quinquilharias eletrônicas e digitais de Miami etc - 

                                                           
20 Bloomsday, Dia de Bloom, é uma referência a Leopold Bloom, um dos protagonistas  do romance Ulisses, 

de Joyce, bem como às peripécias do Ulisses de Homero no retorno ao seu lar.   
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enfim uma classe média  local  habituada a fazer turismo internacional. O mencionado 

judaísmo zen provavelmente é pouco conhecido pelos potiguares, mesmo pela 

comunidade judaica local, na qual um dos artistas, Abraham Palatnik se destacou nacional 

e internacionalmente. Nascido em Natal, embora há muito não mais residente na cidade, 

o criador da arte cinética no Brasil e um dos pioneiros no mundo, à época de 2010-2015, 

o então octogenário Abraham Palatnik veio algumas vezes a Natal, onde recebeu 

homenagens de instituições culturais, artistas, demais admiradores e foi objeto de 

reportagens. Numa dessas vindas à cidade, em outubro de 2012, Palatnik recebeu o Título 

de Doutor Honoris Causa outorgado pela UFRN, dentro da programação cultural da 

XVIII Semana de Ciência, Cultura e Tecnologia (CIENTEC), da UFRN, naquele ano.    

 Merece registro também as contribuições de famílias potiguares de origem árabe 

na cultura, nas artes, na área jurídica e na economia do RN. Uma das mais conhecidas é 

a família Elali, originária da Palestina. O empresário Sami Elali foi um dos primeiros a 

construir hotel na Via Costeira. A empresa dos Elali tem maior atuação nos ramos da 

hotelaria e construção. A filha de Sami, Marina Elali, é cantora com fama nacional, tendo 

gravado canções românticas incluídas na trilha sonora de telenovelas da Globo. O avô 

dela, o compositor Zé Dantas, foi parceiro de Luiz Gonzaga em composições de xote e  

forró. Zé Dantas é autor de clássicos como “Vem morena”, “Cintura fina”, “Xote das 

meninas” e “Riacho do navio”, que se tornaram conhecidos de gerações de brasileiros em 

gravações de Luiz Gonzaga e de outros nomes da MPB.    

 Outro exemplo de hibridismo citado por Burke (2016, p. 15), os filmes de 

Bollywood, não são assim tão pouco conhecidos em Natal. O Festival de Audiovisual 

Goiamum, numa de suas edições, programou para exibição destinada ao público cinéfilo 

e formador de opinião local, filmes de Bollywood, que podem ser acessados e vistos – 

obviamente nem sempre com legendas em português, no YouTube. Isso sem precisar 

entrar em maiores descrições acerca da estética da recepção local, por parte de público 

mais culto, sobre livros de literatura de autores indianos, bem como filmes de grandes 

cineastas da Índia, como Satyajit Ray.  Da mesma forma, filmes de autores japoneses, 

como Akira Kurosawa e Yasujiro Ozu; chineses, iranianos, coreanos, dentre outros.    

 Todavia, outras vezes o entrechoque de culturas, como ocorre à medida em que 

cresce a indústria local do turismo, por exemplo, resulta não só nos mencionados 

hibridismos, como também em problemas sociais, como a prostituição, consumo de 

drogas, delinquência juvenil, dentre outros fatos.  
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 Na análise dessas questões, segundo teóricos do chamado multiculturalismo, o 

termo técnico ‘aculturação’ estaria ultrapassado, preferindo-se o termo transculturação, 

“o qual invoca a contaminação mútua, em um mesmo tempo e lugar, de expressões 

culturais antes apartadas por injunções históricas e geográficas" (ANJOS, 2005). Diante 

disso, e levando-se em consideração a crítica feita por Duvignaud (1974), anos antes, à 

noção de ‘aculturação’, o termo parece ser cada vez mais inconsistente, agora em época 

de ‘globalização cultural’. Parceiro de Edgar Morin na fundação da revista 

“Argumentos”, nos anos 50, e de “Causa comum”, com o criativo escritor George Perec 

e o filósofo Paul Virilio, nos anos 70, Jean Duvignaud (1974) comenta: 

 

A falência do evolucionismo, que assinalou os primórdios da etnologia e para o qual o 

modelo de sociedade acabada permanecia implicitamente o da civilização ocidental, é 

consagrado pelo recurso ao “difusionismo”, isto é, trata-se a cultura como um fenômeno 

de adoção ou empréstimo de procedimentos, instituições, crenças, de uma sociedade por 

outra. (DUVIGNAUD, 1974, p.116). 

 

 De acordo com esse autor, o conceito de ‘aculturação’ é, porém, por sua vez, 

rejeitado, em razão de seus pressupostos ideológicos e, citando Malinowski, informa que 

o termo aculturação é termo etnocêntrico com significado moral... “Ele implica, pela 

preposição ad que o inicia, o conceito de terminus ad quem. O homem inculto deve 

receber os benefícios de nossa cultura; é ele que deve mudar para se converter em um de 

nós”. (MALINOWSKI apud DUVIGNAUD, 1974, p. 116).    

 Enquanto isso, outro fato relevante é que, de cidade pacata de poucas décadas 

atrás, Natal entrou para as estatísticas que apontam a capital potiguar, neste momento, 

como uma das cidades mais violentas não só do Brasil, mas do mundo, conforme amplo 

noticiário sobre o problema nas mídias impressas e digitais no período em que eu 

realizava esta Tese.   

  Ainda quanto à indústria do turismo, uma das chamadas indústrias criativas, é 

fato também que da mesma maneira que traz uma série de progressos da vida urbana, 

como melhoria dos meios de transportes (novas rotas de aviões, novos aeroportos, novos 

roteiros de ônibus, estradas etc); melhoria da indústria de lazer (hoteis, bares, restaurantes, 

parques de diversões,  temáticos e aquáticos etc); espaços culturais (praias, museus, 

teatros,  cinemas, shoppings centers), e outros, de um lado; por outro,  faz crescer uma 

série de problemas, como exclusão social,  se não houver vontade política das autoridades 

governamentais,  atores políticos e sociais, em evitá-los ou diminuí-los, por meio de 
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planejamento urbano e assistência social, com ações afirmativas, como as de cotas raciais 

– para etnias historicamente  excluídas – além de outras políticas de inclusão social.  

 Entre os problemas que podem acontecer em decorrência do entrechoque de 

culturas, chama mais atenção o turismo sexual, que já ocorreu em Natal, principalmente 

na Praia de Ponta Negra. Parte de turistas europeus, principalmente os de países de línguas 

neolatinas, como o italiano, francês, espanhol; e o português de Portugal eram clientes 

das garotas de programa da orla marítima, que por vezes acabavam se envolvendo em 

outras situações de risco, como o consumo de drogas. Felizmente esse problema de 

turismo sexual foi, se não superado, pelo menos atenuado nos últimos anos, de modo que 

grande parte da população natalense, que andava afastada das atividades noturnas de 

lazer, arte e cultura em Ponta Negra, voltou a frequentar aquela praia à noite, tanto à beira 

mar, quanto no alto de Ponta Negra, onde se localiza a Vila de Ponta Negra e local de 

muita tradição cultural, a começar pela pesca artesanal ao artesanato de rendeiras das 

rendas de bilros, objeto da atenção de políticas culturais do Sebrae/RN, em economia 

criativa; da vida boêmia tradicional de  Ponta Negra às contribuições da contracultura, 

esta pelo menos desde a década de 1960 e que prossegue na atualidade, em novas versões 

sintonizadas com a chamada cibercultura, conforme noticiário das mídias locais. 

   Além da influência da cultura francesa à cultura brasileira, são igualmente 

importantes as contribuições culturais dos imigrantes italianos e espanhois à cultura 

brasileira, majoritariamente em São Paulo, mas também presente em várias cidades do 

Brasil, incluindo Natal. Depois de o macarrão se tornar um dos alimentos mais populares 

na mesa dos brasileiros, a pizza, conquanto não tenha sido inventada pelos italianos, é 

considerada um dos alimentos mais tradicionais da cozinha italiana, e, em nível local, 

tornou-se comum o consumo de pizza, se não diariamente, ao menos nas horas de lazer. 

  Em Natal, um dos pioneiros foi um imigrante italiano, o napolitano Vincenzo 

Giorgio, que veio a passeio em 1976 e se apaixonou pela capital potiguar, onde durante 

décadas administrou dois dos mais tradicionais e refinados restaurantes de cozinha 

italiana da cidade: o Bella Napolli e o Don Vincenzo, frequentados por políticos, 

empresários, jornalistas, intelectuais e boêmios da elite  local. Após a morte de Vincenzo 

Giorgio, em 11 de outubro de 2011, segundo informações do site da jornalista Thaisa 

Galvão (2011), os restaurantes passaram a ser administrados pelo filho, Luigi Giorgi. 

  Desse período elitista à atual situação, em que é um dos ramos da gastronomia 

mais populares e democráticos, as  pizzarias se multiplicaram pela cidade: das pizzarias 

de bairro àquelas localizadas nas praças de alimentação dos shoppings centers, onde o 
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consumo é feito de várias formas, desde o tradicional rodízio em bares e restaurantes 

especializados aos pedidos feitos, por telefone, por clientes pelo sistema delivery, 

expressão de origem inglesa que os nacionalistas, vigilantes do excesso de estrangeirismo 

– ou como se diz na atualidade, variedade linguística – na língua portuguesa, preferem 

chamar pela tradicional denominação de ‘entrega em domicílio’.   

 Embora o intercâmbio cultural entre Brasil, França e Portugal ocorra pelo menos 

desde o século 19, como mostra a narrativa do livro “Encontro entre literaturas França, 

Portugal, Brasil” (RIVAS, sd), a maior contribuição é a das etnias da Península Ibérica, 

principalmente na constituição da cultura nordestina. Mas, aqui, é importante discernir o 

que realmente é fato histórico daquilo que acabou virando clichê e mito. Uma das mais 

conhecidas estudiosas dessa questão é Marlyse Meyer (1995)  e, em nível local,  Câmara 

Cascudo (1984), de “Mouros, Franceses e Judeus”, por exemplo; e Deífilo Gurgel.  

 Na atualidade, questões semelhantes são abordadas nos “Estudos da cultura no 

Brasil e em Portugal”, título do livro organizado por Antônio A.C.; Rubim; e Natália 

Ramos (2008), lançado pela Coleção Cult, do Centro de Estudos Multidisciplinares em 

Cultura da UFBA. A colaboração acadêmica multidisciplinar entre professores estudiosos 

de cultura do Brasil e de Portugal é o cerne do livro, que reúne cinco textos brasileiros 

selecionados por Rubim; e cinco portugueses definidos por Natália Ramos.  

 A política cultural do RN já manteve intercâmbio cultural concomitantemente 

com Portugal e Estados vizinhos, com o projeto “CumpliCidades”, realizado em 1994, 

numa promoção conjunta da Fundação Joaquim Nabuco, de Recife, e Associação Cultural 

e Recreativa de Tondela (Acert) e a Cooperativa Cultural do Porto (Gesto), que merece 

ser mencionado aqui. A mesma fundação participou também da “Cena Lusófona”, 

intercâmbio artístico-cultural entre os países lusófonos. “CumpliCidades”  foi o título da 

mostra de artes nordestinas apresentadas em Portugal, de 25/8 a 11/9 daquele ano, em 

dezoito cidades  portuguesas. Antes, foi realizada a Mostra de Teatro Ibérico e Expressões 

Artísticas de Portugal que, “no Brasil, alcançando cinco estados nordestinos, transformou 

uma parte do Nordeste brasileiro, no período de março a abril de 1993, em uma das mais 

ibéricas regiões do mundo”, segundo Mello Freyre (1994). Com apoio da FJA, foram 

apresentadas, do teatro potiguar, “As aventuras de Pedro Malazartes”, peça de Racine 

Santos, baseada em personagens da literatura de cordel, com encenação da Cia Teatral 

Alegria Alegria. Do cinema do RN, um dos primeiros filmes de longa metragem 

realizados no Estado, “Boi de Prata”, de A. Ribeiro Júnior (1981). Nas artes visuais, obras 
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de César Revoredo, Cristina Jácome, Diniz Grilo, Falves Silva, biografias de C. Cascudo, 

do educador e escritor Henrique Castriciano, e do poeta Jorge Fernandes.  

 Esse intercâmbio de artistas potiguares com artistas de estados vizinhos tem sido 

mais frequente com autores de teatro, como é exemplo os encontros de dramaturgos 

nordestinos, promovidos pela FJA, tendo à frente da iniciativa o dramaturgo potiguar 

Racine Santos e, dentre os convidados, autores como Altimar Pimentel, Lourdes 

Ramalho, Bráulio Tavares, dentre outros. Nos últimos anos, frequentemente escritores e 

editores do RN e da Paraíba mantiveram intercâmbio, em nível local, com apoio da 

editora do Sebo Vermelho, local de lançamentos literários dos paraibanos.     

 Quanto aos países vizinhos, cresceu igualmente o intercâmbio econômico e 

cultural do Brasil com países da América do Sul, notadamente após a criação do 

Mercosul, além de outros países da América Latina e Caribe, nesta área, intercâmbio 

cultural de artistas locais em Cuba, nos últimos anos.   

  Em relação à Argentina, na área de política cultural, é fundamental ser citado o 

mais recente livro de Sérgio Miceli (2018), “Sonhos da Periferia”, no qual o autor analisa 

a produção literária na Argentina nos 1920 e 1930, a partir do projeto cultural da revista 

literária argentina Sur, fazendo um paralelo da relação dos intelectuais brasileiros com o 

Estado, à época, em comparação com os argentinos. Segundo Miceli (2018), “enquanto 

no Brasil foi se configurando um regime de cooptação dos intelectuais pelo Estado, no 

país vizinho a inteligência subsistiu dependente do mecenato privado”. Na revista Sur 

pontificavam autores como Victória Ocampo, Jorge Luis Borges, e outros, de tendências 

de direita e de esquerda. Dentre os fatos relevantes, a revista, que influenciou a vida 

cultural argentina até pelo menos a década de 1960, revelou autores como Júlio Cortázar 

(2014), que depois se tornou conhecido por livros como “O Jogo da Amarelinha”. Um 

dos méritos de Micelli é fazer esse estudo comparativo entre o modernismo e política 

cultural do Brasil e Argentina, nos anos 1920 e 1930, pois normalmente a comparação é 

acerca das relações culturais do Brasil com países europeus ou com os Estados Unidos.      

  Entre 2003 e 2015, graças ao fenômeno da globalização contemporânea, o Brasil 

aumentou o intercâmbio cultural e científico não só com os EUA e países da Europa, mas 

também com países de outros continentes como a China, Índia, Rússia e África do Sul, 

com os quais passou a formar o grupo dos Brics. A influência chinesa é maior na 

contemporaneidade, principalmente no comércio e em parcerias científicas e 

tecnológicas, embora dentre os povos asiáticos, maior intercâmbio seja com o Japão e 

mais recentemente com a Coreia do Sul, este último um modelo de desenvolvimento 
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econômico, científico, tecnológico e social nas últimas décadas e que o Brasil, pelo menos 

teoricamente, procura imitar. Da Índia, a influência mais marcante veio por meio da 

difusão do hinduísmo, via contracultura, dos anos de 1960 (AZEVEDO, 1973).  Da 

Rússia, influências na literatura – Dostoievsky (2010), de “Crime e castigo”, por exemplo, 

em vários romancistas brasileiros, como Graciliano Ramos (2012), em “Angústia”, e 

Tchekov, no conto (MALCOLM, 2005); no cinema – a estética de Eisenstein, influência 

na obra cinematográfica de Glauber Rocha (AUMONT, 2004); balé Bolshoi, parcerias 

com escolas de dança no Brasil, inclusive com bailarinos do RN, como a bailarina  

natalense Érika Rosendo, intérprete da princesa  na encenação de “A Bela Adormecida”,  

que contou com elenco de bailarinos do Ballet Bolshoi, seção do Brasil, em apresentações 

programadas para o Teatro Alberto Maranhão, em 14, 15 e 16 de dezembro de 2012, 

segundo informações de matéria do G1 RN, em 06/12/2012.  

 Dos países africanos, o maior intercâmbio cultural de Natal e municípios do RN, 

a exemplo de outras cidades do Brasil, é com nações de língua portuguesa, como Angola, 

Moçambique, Guiné Bissau, São Tomé, Príncipe, Timor Leste. A lusofonia é um ponto 

em comum com essas nações, que formam a Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP). O moçambicano Mia Couto, um dos principais escritores da África, 

foi um dos destaques da Festa Literária de Pipa, em novembro de 2010, conforme 

noticiário local disponível na internet e informações em redes sociais, como o facebook, 

à época. Diversos estudantes de países africanos, principalmente os de língua portuguesa, 

tem cursado na graduação e na pós-graduação na UFRN. Da África do Sul, historicamente 

há menor intercâmbio, que todavia se tornou mais frequente depois do advento do acordo 

que reunia os Brics e da realização da Copa do Mundo de futebol de 2010. 21 

 Durante o período 2010-2015, o programa Ciências sem Fronteiras, implementado 

durante gestões do PT no Governo Federal, possibilitou a viagem de jovens universitários 

brasileiros para intercâmbios culturais e científicos em vários países. 

  Em nível estadual, o RN, na atualidade, viu crescer o intercâmbio turístico com 

os países de línguas de origem latina, notadamente por meio das praias, artes, culturas, 

consumo, lazer e turismo, figurando argentinos, portugueses, espanhois, italianos, 

franceses, dentre outras nacionalidades, os que mais visitam as praias do litoral potiguar, 

notadamente as Praias de Ponta Negra, na zona sul natalense; e de Pipa, no litoral sul.  

                                                           
21 Depois da Copa do Mundo da África do Sul, a Copa de 2014  foi realizada no Brasil, sendo o Arena das 

Dunas um dos estádios selecionados; e a Copa de 2018 realizada na Rússia em junho, quando eu concluía 

esta tese.   
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 Praia inicialmente de pescadores, depois descoberta pelos epígonos locais dos 

hippies da década de 1960 e outros segmentos da contracultura, Pipa é hoje em dia muito 

aburguesada e já foi tema de várias reportagens de jornais, revistas, emissoras de TV, 

sites da internet e canais do YouTube. A revista de turismo de circulação nacional, 

“Próxima viagem” (2007), por exemplo, denominou, com exagero, Pipa como uma Côte 

d’Azur nordestina. “Pipa - Como a Côte d’Azur chegou ao Nordeste”, dizia a manchete 

de capa da revista à época.  

  Na matéria da revista, com o  título “Pipa, um banho de elegância – A praia 

potiguar, a poucos mais de uma hora de Natal, tornou-se, sem favor nenhum, uma das 

mais sofisticadas do país”, o repórter Walterson Sardenberg (2007, p. 96-122) informava 

e comentava para o público em nível nacional à época – e o contexto de Pipa no período 

2010-2015  continuava semelhante ao descrito pelo repórter em 2007 -  sobre as belezas 

da praia, frequentada por gente famosa do Brasil e exterior e outras celebridades, dentre 

as quais Gisele Bündchen, Camila Pitanga e outras beldades. Informava sobre a vida 

noturna da praia e também sobre santuário ecológico, administrado por “inglês ermitão” 

que “comprou essa área da Mata Atlântica onde morou durante anos” e que “pouco antes 

de morrer, vendeu-a para um conterrâneo, com a condição de mantê-la intocada”.  

 Especificamente com relação à política cultural potiguar, um dos destaques é o de 

que foram realizadas, a partir de 2009,  edições anuais do Festival Literário da Praia de 

Pipa (Flipipa), festival literário organizado pelo produtor e gestor cultural Dácio Galvão, 

curador do FliPipa, numa realização da empresa Projeto Nação Potiguar, com patrocínio 

do Governo do Rio Grande do Norte e apoio cultural do Sebrae/RN. A presença de 

escritores e intelectuais de renome local e nacional, para palestras e debates bastante 

prestigiados pelo público, que passaram pelo 1º Festival Literário da Pipa, dentre outros 

fatos, ficaram registrados em livro sobre os anais do festival literário, em volume 

organizado por Moacy Cirne, Candinha Bezerra e Dácio Galvão (2010).   

 Quando esteve à frente da Funcarte num primeiro período, que vai até final de 

2009, Dácio Galvão organizou inicialmente o Encontro Natalense de Escritores (ENE), 

realizado no bairro histórico da Ribeira, com a presença de renomados escritores 

potiguares e de outros Estados. Ao voltar a presidir a Funcarte, em 2014, Dácio e equipe 

retomaram a realização dos encontros de escritores, desta vez com o nome de Festival 

Literário de Natal (Flin), no largo do Teatro Alberto Maranhão e do Museu Djalma 

Maranhão, este um espaço para divulgação da cultura popular potiguar, na Ribeira. Nesse 

sentido, é importante comentar que a gestão do então prefeito de Natal, Carlos Eduardo 
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Alves, na política cultural, via Funcarte, priorizou a realização de eventos culturais 

ligados às datas de grandes festas religiosas, como o Carnaval; a Páscoa; as Festas Juninas 

e a Celebração do Natal, esta com amplo ciclo natalino, que vai do aniversário da cidade 

à celebração do nascimento de Jesus Cristo.  

 Iniciativas e  ações culturais que mereceriam somente elogios, não fosse o fato da 

pouca transparência na utilização de recursos públicos advindos de impostos municipais, 

de modo que a Prefeitura gasta muito dinheiro na infra-estrutura desses grandes eventos 

culturais do calendário, enquanto atrasa pagamento de cachês de artistas locais, além de 

frequentemente alegar falta de dinheiro para custear despesas e investimentos na rede 

municipal de educação, principalmente na hora de pagar, com atraso, os defasados 

salários dos professores; saúde, segurança pública e outras áreas igualmente prioritárias.  

Problemas de gestão semelhantes ocorrem no âmbito do Governo do Estado e em 

Prefeituras do interior do Estado.     

 Ainda nas relações da cultura e turismo no RN, no belo litoral potiguar, outra 

atração turística que tem se destacado no noticiário do jornalismo cultural é a Praia de 

São Miguel do Gostoso. Lá, são realizados festivais de cinema, em iniciativas privadas, 

com parceria de políticas culturais do poder público.  

 Distrito de Parnamirim, na grande Natal, a praia de Pium tem um papel relevante 

na difusão da cultura alternativa contemporânea, de influência da contracultura, do 

holismo, artes, artesanato e hoje se destaca no roteiro do turismo cultural potiguar, como 

mostra a publicação “Caminhos de Pium” (2014). Trata-se de um guia no formato de livro 

de bolso, com 234 páginas, editado pelo Sebrae/RN, sem data, embora apareça no 

expediente da publicação, além dos nomes dos dirigentes empresariais do Conselho 

Deliberativo do Sebrae/RN, os nomes de pessoas da equipe técnica do Sebrae/RN, dentre 

os quais a gestora do Projeto Sebrae 2014, Jupira Nunes de Carvalho (2014).  

 O guia “Caminhos de Pium” (2014) traz informações sobre o Vale Encantado, 

localizado em reserva florestal, onde existe trilha ecológica e o visitante pode provar açaí 

com mel de abelha, geoterapia, oráculos e cartas xamânicas. O guia informa sobre o 

Acalanto Hospedaria e Bistrô; o restaurante Água na Boca, comandado por um suíço; 

sapatos artesanais de lona; ateliê de artes visuais; bolsas artesanais, dentre outras atrações.  

 Embora na formulação da política cultural potiguar contemporânea seja dada 

ênfase à cultura e economia do RN, a exemplo da ênfase ao nacional na formulação da 

política cultural brasileira, existem em nível local evidentes influências, não apenas 

francesas, mas também inglesas e norte-americanas, estas  na origem da elaboração das 
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políticas de incentivo à cultura, por meio de renúncia fiscal e  marketing cultural. Segundo 

especialistas em marketing, a primeira lei que versava sobre incentivos fiscais foi 

aprovada nos EUA. Denominada de Revenues ACT (Receitas ACT), a lei permitia que 

as empresas deduzissem um valor de até 5% de sua renda líquida antes da incidência do 

imposto de renda, para fundos destinados a “grupos de caridade”. Durante décadas, nos 

EUA, a maior parte das contribuições empresariais foi dirigida para saúde, bem-estar e 

educação. Somente após 1965 é que os investimentos em arte e cultura cresceram. 

 Segundo Dutra; Leite (2011, apud MALAGODI e CESNIK, 2004, p.35),   “o 

marketing cultural surgiu em 1966, quando Rockefeller em seu discurso  ‘Cultura e 

corporações’ afirmou que, quando uma empresa investe em cultura, ela está beneficiando 

a si mesma” (MALAGODI e CESNIK, 2004, p. 35), pois, ao associar-se a projetos 

culturais, a empresa transfere para sua marca as qualidades atreladas à ação em questão, 

como refinamento e tradição – caso ocorra uma associação com artes clássicas, por 

exemplo – ou como inovação e vanguardismo – caso atrele-se à arte contemporânea.  

 No período 2010-2015, em níveis local, nacional e internacional, a influência 

inglesa mais contemporânea, em política cultural, ocorreu com as discussões acerca da 

economia criativa, que tem Londres como um dos polos inspiradores.  

 Em Natal, historicamente a presença literária e cultural francesa é inicialmente 

marcante em trabalhos de intelectuais como o escritor Américo de Oliveira Costa (2014). 

Américo de Oliveira foi um dos mais conhecidos francófilos de Natal, com importante 

atuação na imprensa, na vida acadêmica universitária, na Academia-Norte-rio-grandense 

de Letras. Foi também diretor da Aliança Francesa, tradicional espaço cultural natalense, 

não só na divulgação da cultura francesa, mas também na promoção de eventos artísticos 

e culturais locais. Na atualidade, o idioma e cultura francesa são objeto de estudos na 

licenciatura de Letras – Francês, na UFRN, e em escolas particulares de idiomas.  

  Da década de 1990 à atualidade, destaca-se também o trabalho do Grupo de 

Estudos da Complexidade (Grecom), no âmbito da UFRN, com influências das 

teorizações de Edgar Morin, pensador francês que esteve em Natal em 2010. A palestra 

de Morin no anfiteatro da UFRN, para milhares de pessoas, foi um dos fatos culturais 

mais significativos daquele ano na cidade. (ALBERTO, 2010). Foi o ano também da 

realização, na UFRN, da reunião anual da Sociedade Brasileira Para o Progresso da 

Ciência (SBPC), com ampla programação não só de atividades científicas, mas também 

artística e cultural, estas à noite, no anfiteatro da Praça Cívica da UFRN.   
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 Especificamente sobre cultura e política cultural, Edgar Morin (2002) é autor de 

um texto antológico: “Da culturanálise à política cultural”. Nesse texto, Morin (2002, p. 

185), ao comentar acerca do sistema cultural, enfatiza que é necessário “considerar a 

cultura como um sistema dialético que viabiliza a comunicação entre uma experiência 

existencial e um saber constituído”, teoriza a respeito e resume em duas observações 

essenciais: 

 

a) Concebemos a cultura como um sistema metabolizante, isto é, que assegura as trocas 

(variáveis e diferenciadas segundo as culturas) entre os indivíduos, entre o indivíduo 

e a sociedade, entre a sociedade e o cosmo. 

b) Esse sistema deve ser articulado à totalidade do sistema social. Pode-se conceber o 

sistema social global como sistema cultural que se opõe ao sistema natural; pode-se 

igualmente conceber a cultura como realidade econômica, social, ideológica e 

articulá-la às outras dimensões sociais. Por isso mesmo, constata-se que a cultura não 

é nem superestrutura, nem infra-estrutura, mas o circuito metabólico que une o infra-

estrutural ao hiperestrutural. (MORIN, 2002, p. 186-187). 

  

 É a partir dessa concepção da cultura que Morin empreende a culturanálise.  Em 

outro trecho, relacionado às questões contemporâneas de política cultural, Morin (2002, 

p.207) afirma que não é suficiente tentar elucidar as noções de cultura, cultura erudita e 

cultura de massa para se estar em condições de equacionar os princípios de uma política 

cultural. “É necessário proceder a uma culturanálise, que implica diagnosticar a situação 

cultural em nossa sociedade, conceber o modo de funcionamento sociológico de todo o 

sistema cultural”, ele enfatiza. 

Conforme os artigos da Constituição de 1988 (2008), que tratam do acesso e 

promoção cultural no Brasil, é dever do Estado garantir a preservação da diversidade das 

identidades culturais. Para que isso ocorra é fundamental a implementação de políticas 

públicas que visem democratizar a produção e o acesso às atividades culturais.  

 No PNC, o conceito de diversidade cultural é usado, na contemporaneidade, para 

compreender não só as influências recebidas de colonizadores e imigrantes europeus, 

etnias indígenas e africanas, mas igualmente de outras etnias na formação da cultura 

brasileira – ou dos diversos tipos de cultura brasileira; e da sempre controversa questão 

da identidade nacional, ou identidades, dado o fato de o Brasil ser um país com território 

de dimensão continental. Ao longo da história brasileira, tais contribuições foram 

analisadas, na área acadêmica, por diversos pontos de vista e métodos.  

 Na formação da literatura e artes no Brasil, por exemplo, a história literária registra 

que primeiro surgiram as contribuições dos cronistas da época da colonização portuguesa 

no Brasil. Padre Anchieta foi um dos pioneiros da literatura e do teatro. José de Alencar 
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(2010) autor de clássicos como “Iracema” e “O Guarani”, é considerado o grande pioneiro 

do romance na literatura brasileira; Machado de Assis, com “Memórias Póstumas de Brás 

Cubas”, o escritor brasileiro mais elogiado pela crítica nacional e internacional.  

 Do Rio Grande do Norte, destaca-se a educadora e escritora Nísia Floresta, 

pioneira, no século 19, da literatura e  do feminismo, neste não só no RN, mas em nível 

nacional e até mesmo em nível internacional, embora, é óbvio, não existisse à época um 

movimento feminista como o que existe na acepção atual. Localizado na chamada Grande 

Natal, o hoje município de Nísia Floresta, na época em que nasceu a mencionada pioneira 

feminista, era um povoado chamado de Papary.  O município possui lagoas e praias muito 

frequentadas no litoral sul potiguar. Nísia Floresta, não incluído na amostra de municípios 

da presente pesquisa, também tem importantes ações de política cultural. 

 Do século 20, os poetas Carlos Drummond de Andrade e Murilo Mendes; os 

romancistas Jorge Amado; Graciliano Ramos; Guimarães Rosa; Clarice Lispector; 

Ignácio de Loyola Brandão, são alguns dos escritores com mais traduções no exterior. 

Nenhum desses é o escritor brasileiro mais conhecido internacionalmente, título que cabe 

a Paulo Coelho, que embora acadêmico da Academia Brasileira de Letras (ABL), não tem 

a mestria e inventividade de um Machado de Assis, é claro, não obstante Paulo Coelho 

ter qualidades literárias ao produzir um tipo de literatura acessível a milhões de pessoas 

no planeta. Do RN, Luís da Câmara Cascudo continua sendo o mais divulgado no exterior 

e no Brasil. Ao longo do século 20, vários escritores potiguares se destacaram em nível 

nacional, dentre os quais a poetisa Zila Mamede; o estudioso de história em quadrinhos 

(HQ) Moacy Cirne;  o romancista Nei Leandro de Castro  e mais recentemente o 

romancista João Almino, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL).     

 Em relação às obras do mencionado Paulo Coelho, trata-se de literatura de 

entretenimento. Tipo de literatura menosprezada por boa parte da crítica literária, mas 

que procura ser compreendida por um poeta e crítico literário de porte de José Paulo Paes 

(1990), no ensaio “Por uma literatura brasileira de entretenimento (ou: o mordomo não é 

o único culpado)”. Nessa direção, merece registro o fato de que esse poeta, que foi em 

vida um dos mais respeitados críticos literários do Brasil, foi tema, “José Paulo Paes, 

Humanista”, de importante tese de doutorado em Estudos da Linguagem, Programa de 

Pós-Graduação do Departamento de Letras da UFRN, em 2008. De autoria de Antônio 

Fernandes de Medeiros Júnior (2008,2010), a tese foi transformada em um dos mais 

importantes livros editados pela Edufrn, na área de Letras, em 2010.   
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  Ainda acerca da questão da diversidade cultural brasileira, uma das abordagens 

mais democráticas nas Ciências Sociais foi feita por Darcy Ribeiro (1995), em que ele 

analisa as ‘matrizes’ étnicas da formação do povo brasileira: matrizes de origem ibérica, 

africana e indígena (ou melhor, principalmente a matriz Tupi). Trata-se de uma 

abordagem para além de uma leitura reducionista do mito das três raças – brancos, negros, 

indígenas, ou mito fundador. É uma abordagem que analisa o processo civilizatório no 

Brasil; o processo sociocultural; e os diversos Brasis, dentre os quais, por exemplo, o 

Brasil Sertanejo; e o destino nacional.  

Das primeiras décadas do século 20, nos EUA,  com Franz Boas e discípulos, os 

chamados culturalistas, como Gilberto Freyre no Brasil; e com Margareth Mead, Ruth 

Benedict e Edward Sapir, nos EUA, dentre outros,  o conceito de diversidade cultural  

ganhou maior fundamentação teórica com as contribuições de Claude Levi-Strauss (1989) 

na crítica a etnocentrismos, notadamente no livro “O pensamento selvagem”.   

Esse olhar mais democrático sobre as culturas das diversas etnias superou antigos 

preconceitos de antropólogos, porque, como se sabe, durante muito tempo a abordagem 

do antropólogo ocidental em pesquisas relacionadas à realidade de outros povos 

caracterizou-se por diversos tipos de determinismos, regra geral decorrentes de uma 

arraigada e atávica atitude de superioridade. Como teorizam textos críticos acerca desse 

primevo tipo de antropologia, ciência muito ligada a processos de colonização, à época, 

disseminaram-se, na literatura antropológica, termos como “povos primitivos” e 

“selvagens”, em contraposição a “povos evoluídos” e “civilizados”. Esses vocábulos, 

semanticamente pejorativos, começaram a ser descartados da linguagem científica nas 

primeiras décadas do século 20, época de Franz Boas, e desapareceram posteriormente.  

Para formalizar essas novas teorizações contra etnocentrismos e outros 

preconceitos, destacaram-se instituições como a Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura (Unesco), que durante décadas trabalharam pela reforma da 

terminologia e pela abolição dos etnocentrismos em pesquisas antropológicas e sociais. 

Nesse sentido, é fundamental ressaltar que a Convenção sobre a Proteção e Promoção da 

Diversidade das Expressões Culturais, da Unesco (2005) considera diversidade cultural a 

multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos grupos e sociedades encontra sua 

expressão. Tais expressões são transmitidas entre e dentro dos grupos e sociedades. De 

acordo com os enunciados do texto da Unesco, a diversidade cultural se manifesta não 

apenas nas variadas formas pelas quais se expressa, se enriquece e se transmite o 

patrimônio cultural da humanidade mediante a variedade das expressões culturais, mas 
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também através dos diversos modos de criação, produção, difusão, distribuição e fruição 

das expressões culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias empregados.  

A questão da diversidade cultural é uma das mais importantes da política cultural 

contemporânea. Após 2003, foram criadas novas secretarias no MinC, dentre as quais a 

Secretaria da Diversidade Cultural.  Dois livros da Coleção Cult, da UFBA, especializada 

em estudos de política cultural no Brasil e exterior, “Dimensões e desafios políticos para 

a diversidade cultural”, organizado por Miguez, Barros e Kauark (2014) e “Diversidade 

cultural: políticas, visibilidades midiáticas e redes”, de Kauark, Barros e Miguez, 

abordam essas questões.   

Nessa direção, realizar uma cartografia da diversidade das expressões culturais 

em todo o território brasileiro é o objetivo da meta 3 do Plano Nacional de Cultura (2013). 

De acordo com o texto da meta 3, no PNC (2013, p.28-29), o mapa pretende, até 2020, 

revelar a diversidade cultural em todo o território nacional, completando o que já existe 

de mapeamentos, estudos e pesquisas sobre a diversidade cultural brasileira. Informa que 

a cartografia da diversidade cultural brasileira deve abarcar as especificidades culturais 

de cada estado e todas as expressões do patrimônio artístico e cultural brasileiro (material 

e imaterial). Explica que isso significa que serão mapeadas tanto as expressões das 

linguagens artísticas (teatro, dança, circo, artes visuais, música, entre outras), como 

aquelas de grupos sociais representantes de vários segmentos de nossa diversidade. Entre 

esses segmentos, o texto da meta 3 enumera: povos de terreiros; povos indígenas; 

ciganos; culturas populares; imigrantes; Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (LGBTs); mulheres; pessoas com deficiência ou transtornos psíquicos; 

mestres de saberes e fazeres tradicionais; crianças, jovens e idosos.     

Em maio de 2014, a UFRN, em Natal, foi palco do evento Teia da Diversidade, 

com a participação de representantes de todos os segmentos mencionados, vindos de 

várias regiões do Brasil, como já citado anteriormente.  

Uma das principais ações da Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural 

(SID), do Ministério da Cultura, no período 2010-2015, era de apoiar as culturas 

populares, por exemplo por meio de Editais de Fomento. Afinal, uma das maiores fontes 

da diversidade cultural brasileira, as expressões culturais populares são praticadas por 

mestres, grupos e comunidades tradicionais de todo o país. Fonte de riqueza material e de 

afirmação de identidades importantes, envolve a maioria da população brasileira nos 

momentos de celebração como o Carnaval, o São João, as festas natalinas, entre outros. 
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No RN, o apoio e incentivo às culturas populares é uma das principais ações dos 

órgãos gestores de políticas culturais, no setor público ou no setor privado.  A meta 4 

(2013, p.30-33) do PNC objetiva criar, implantar e consolidar uma Política nacional de 

proteção e valorização dos conhecimentos e expressões das culturas populares e 

tradicional, ou seja, ter leis que valorizem e protejam as culturas populares e tradicionais. 

Em nível nacional, existem duas leis que contribuem para a valorização e proteção dos 

bens e dos produtores culturais populares e tradicionais. São elas o Registro de Bens 

Culturais de Natureza Imaterial como Patrimônio Cultural do Brasil e o Programa 

Nacional do Patrimônio Imaterial. No entanto, essas leis têm muitos limites e precisam 

ser complementadas por outras. (PNC, 2013, p. 30-33).  

Com relação aos idosos, existem poucas políticas culturais voltadas para esse 

segmento, que já é amparado pela Lei nº 8.842, da Política Nacional do Idoso (PNI) e Lei 

10.741, de 1/10/2018, o Estatuto do Idoso. Consta na meta 4 do PNC (2013, p. 30-33), 

“Política nacional de proteção e valorização dos conhecimentos e expressões das culturas 

populares e tradicionais implantadas”, ou seja, ter leis que valorizem e protejam as 

culturas populares e tradicionais, como o projeto que trata da “Política Nacional  Griô”, 

para proteger e estimular a transmissão dos saberes e fazeres de tradição oral, a 

informação que à época, 2013, o Iphan havia  elaborado proposta para criar o  Benefício 

do Mérito Cultural, com base na demanda de mestres de capoeira. “Essa proposta visa 

conceder benefício financeiro a mestres reconhecidos da cultura popular com idade igual 

ou superior a 60 anos que se encontrem em situação de privação econômica”.  

Em nível local, foi criada a Lei do Registro do Patrimônio  Vivo (RPV), de autoria 

do deputado estadual Fernando Mineiro (PT), que ampara mestres da cultura popular 

idosos, dentro do objetivo de “conceder bolsas vitalícias para grupos artísticos ou artistas 

com mais de 20 anos de atuação, com saberes pertinentes à produção e preservação de 

aspectos da cultura popular”. Essa lei foi objeto de Avaliação de Política Pública em Tese 

de Doutorado, “Avaliação da trajetória da  Lei do RPV – Registro do Patrimônio Vivo no 

RN (2007-2017)”, de autoria de Maria das Graças Cavalcanti Pereira (2018), pelo 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da UFRN.  

Durante séculos, as mulheres têm sido submetidas a uma dominação machista, 

patriarcal, violência simbólica em várias culturas, etnias, povos e civilizações, dominação 

masculina que é analisada por Bourdieu (2002), no livro homônimo. Mas igualmente ao 

longo de séculos, algumas mulheres foram pioneiras na luta para superar essas imposições 

de subalternidade. Safo de Lesbos, Hipátia de Alexandria, Joana D´, Arc; a matemática 
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espanhola Maria Gaetana Agnesi, pioneira professora da disciplina em universidade;  

Mary Wollstonecraft; Ada Lovelace, primeira programadora de informática do mundo; a 

brasileira e potiguar Nísia Floresta; a escritora  George Sand, refinada mulher que teve 

que usar pseudônimo masculino na literatura francesa do século 19; a física Marie Curie, 

primeira mulher a ser laureada como um Prêmio Nobel, o de Física, em 1903, e a primeira 

pessoa e única mulher a ganhar o Nobel duas vezes, ao receber o de Química, em 1911. 

E mais: a escritora e filósofa Simone de Beauvoir; a ativista feminista Betty Friedan; a 

escritora Kate Millet; a ativista negra e professora Angela Davis; a escritora e acadêmica 

australiana Germaine Greer; a psicanalista e feminista britânica Juliet Mitchell. Outras 

feministas que se tornaram conhecidas internacionalmente, principalmente dos anos 60 à 

atualidade: a jornalista estadunidense Gloria Steinem, fundadora em 1972 da revista 

feminista M’s – contração de Miss e Mrs (senhorita e senhora em inglês); Susan Sontag.  

No feminismo contemporâneo, de segunda geração conforme J. Lechte (2002) 

destacam-se: a linguista e analista lacaniana belga L. Irigaray; a professora francesa de 

filosofia M. Le Doeuff; a teórica política contemporânea, C. Pateman. De acordo com 

Lechte (2002, p. 181), o feminismo de segunda geração questiona mais do que as 

desigualdades sociais vividas pelas mulheres; ele também lança um olhar para as 

estruturas ideológicas profundamente enraizadas que inevitavelmente colocam as 

mulheres em desvantagem em relação aos homens: 

 

O patriarcado é uma dessas estruturas, e o Contrato Social – tão influentes na justificativa 

das instituições políticas ocidentais – é outra. Frequentemente inspirada pelos insights da 

psicanálise lacaniana, que demonstra que a consciência ou o ego não é o centro da 

subjetividade, a segunda geração do feminismo desafia o desvio do gênero na linguagem, 

lei e filosofia. E argumenta que as mulheres deveriam não só pretender ser iguais aos 

homens (como acontece muitas vezes na batalha por igualdade social), mas também 

desenvolver novas linguagens, leis e filosofias, especificamente femininas. (LECHTE, 

2002, p. 181).   

 

A origem do patriarcado, sistema social em que homens mantêm o poder de forma 

que predomina a autoridade paterna, com mulheres, jovens e crianças em papel 

subalternos, divide opiniões e cientificidades. Há teorizações antropológicas que 

defendem a possibilidade da existência de sociedades pré-históricas igualitárias, como 

igualmente teorias (Lewis Morgan; Engels) defendem a hipótese da existência de 

matriarcados, nas sociedades primitivas, como precursores do regime patriarcal, que se 

estabeleceu à medida em que cresceu e se consolidou  a divisão do trabalho entre os sexos 

e a constituição da propriedade privada. 
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 O conceito de matriarcado é polêmico, por ser considerado esquemático. Não 

obstante, feministas brasileiras contemporâneas, como a filósofa e ativista política Márcia 

Tiburi (2018, p. 59-72), seguem essa vertente feminista que critica discursos e práticas 

machistas a partir de questionamentos acerca do patriarcado. De fato, parecem ter razão, 

se se  considerar que é a partir do regime patriarcal que a mulher torna-se submissa ao 

homem, torna-se instrumento de prazer e simples meio de reprodução, comportamentos 

ancestrais – ver os mais diversos tipos de fundamentalismos religiosos – que continuam 

na atualidade, mesmo com todos os avanços, conquistas do feminismo e batalhas atuais 

pelo empoderamento feminino, de distintas etnias, culturas e classes sociais.  

Quanto às outras conceituações contemporâneas sobre questões de gênero, as mais 

recentes argumentações fazem parte da Teoria Queer, que tem na figura icônica de  Judith 

Butler uma das principais teóricas.  Uma importante intelectual brasileira, que discute 

essas questões, é a professora universitária e escritora Berenice Bento, docente do 

Departamento de Ciências Sociais da UFRN. Nas vertentes do feminismo em tempos de 

pós-modernidade ou modernidade líquida, destaca-se também Donna Haraway (2009), 

autora do Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do 

século XX e primeiras décadas do século 21.  

Uma das pioneiras do feminismo brasileiro contemporâneo foi Rose Marie 

Muraro, principalmente após os anos 1970 e revolução feminista internacional dos anos 

1960.  Rose Marie Muraro nasceu em 1930, no Rio de Janeiro, cidade onde faleceu em 

2014, aos 83 anos. Em vida, publicou mais de 40 livros, muitos abordando questões 

feministas, alguns com influência da formação católica que recebeu desde a juventude, 

dentre eles o livro “Por uma erótica cristã”, motivo pelo qual, por ordem emanada do 

Vaticano, em 1986 foi expulsa de cargo que exercia na editora católica Vozes, onde 

trabalhou por cerca de dezessete anos, em parceria com o Frei Leonardo Boff, este 

também expulso da Vozes, por defender a Teologia da Libertação. Editou entre 1990  até 

o ano 2000 o selo Rosa dos Tempos, da editora Record.  

No Rio Grande do Norte, as feministas, principalmente durante as programações 

culturais da comemoração anual do 8 de março, destacam o pioneirismo das potiguares 

Nísia Floresta, no século 19; e Alzira Soriano, na primeira metade do século 20, na 

história do movimento feminista brasileiro. Na atualidade, as poetisas Rizolete Fernandes 

e Civone Medeiros; a cientista social Divaneide Basílio, Teresa Freire, Isolda Dantas, 

dentre outras, figuram entre as principais lideranças feministas no RN.  
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Ainda acerca da questão da diversidade cultural, importante destacar que 

combater o racismo também faz parte das políticas culturais e educacionais. Em 26 de 

abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou por unanimidade a ação do 

Partido Democratas (DEM) para suspender a iniciativa da Universidade de Brasília 

(UnB), desde 2003, de reservar 20% das vagas do seu vestibular para afrodescendentes, 

a política de cotas raciais. Essa decisão do STF configura a constitucionalidade das ações 

afirmativas raciais.  Dois anos antes, em 2010, o Brasil aprovou o Estatuto da Igualdade 

Racial, que define como dever do Estado garantir a igualdade de oportunidades, a 

valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional. Importante 

também a Lei 10.639, de 9/1/2003, “que estabelece as diretrizes e bases da Educação 

Nacional, para incluir no currículo oficial das Redes de Ensino a obrigatoriedade da 

temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira’, Literatura Africana”.  

A Parada Gay, na luta por direitos civis, e a Teoria Queer são algumas das 

principais atividades culturais  do movimento LGBTQ -  Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais, Transgêneros e Queer no Brasil. Em Natal, políticas culturais para 

esse segmento vêm desde o apoio ao tradicional desfile carnavalesco das Kengas até 

produções artísticas e culturais das novas gerações de artistas e produtores culturais. 

Estes, ao abordar essas questões estão sintonizados não apenas com novas e democráticas 

teorizações, como a Teoria Queer, mas também com novas mídias e narrativas, como é  

exemplo o uso da web série, que  abordarei com mais detalhes  nas Considerações Finais, 

ao destacar o sucesso da premiada web série “Septo”,  lançada em 2016, após ter sido 

financiada por crowdfunding na plataforma Catarse, um sistema de financiamento 

coletivo frequentemente usado por artistas e produtores culturais potiguares no período 

2010-2015. Em nível acadêmico, é necessário destacar a revista “Bagoas- Estudos gays, 

gênero e sexualidades”, editada pelo professor da UFRN, Alípio de Sousa Filho (2007).   

Com relação aos povos e comunidades tradicionais, se destaca o apoio da 

SID/MinC às culturas indígenas. Constituída, por volta de 2010, por aproximadamente 

um milhão de indígenas, com cerca de 225 povos diferentes, falantes de mais de 150 

línguas – segundo dados da SID/Minc à época, a população indígena brasileira é detentora 

de uma grande diversidade cultural, que deve ser protegida por seu caráter formador da 

nacionalidade brasileira, conforme determina a Constituição. Em nível nacional, uma das 

ações à época era formada pelos Pontos de Cultura Indígena.   

No Rio G. do Norte, terra do gentílico ‘potiguar’, existem grupos remanescentes 

de indígenas, estudados em pesquisas de campo trabalhos acadêmicos e ações culturais  
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de Jussara Galhardo e  amparados, em nível local, por políticas públicas da área, na qual 

se destaca o trabalho do à época deputado estadual Fernando Mineiro (PT/RN), como se 

pode confirmar em notícias e projetos no site desse parlamentar. 

Atualmente, o RN conta com as seguintes comunidades indígenas: Povo Tapuia 

Paiacu (Apodi), Caboclos (Assú), Catu do Eleotério – Povo Potiguara 

(Canguaretama/Goianinha), família Mendonça – Povo Potiguara em João Câmara 

(Amarelão, Serrote de São Bento, Assentamento Santa Terezinha), e Povo de Tapará em 

Macaíba/São Gonçalo do Amarante (Lagoa de Tapará). 

Os ciganos eram outros povos apoiados por ações culturais da SID/MinC voltadas 

a segmentos dos povos e comunidades tradicionais, no período 2010-2015. Presentes no 

país desde o início da colonização, segundo informações da SID/MinC, diversos grupos 

ciganos preservam línguas, costumes e modos de vida ancestrais no Brasil, num universo 

de mais de meio milhão de pessoas, quase sempre discriminados, devido à enorme 

incompreensão sobre sua cultura. À época, a SID/MinC desenvolvia parceria com a 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial (SEPPIR), da 

Presiddência da República (PR) e Ministério da Saúde.   

 Depois de anos fechada, a Cidade da Criança voltou a ser palco de vários eventos 

artísticos e culturais destinados ao público infanto-juvenil de Natal. O espaço cultural é 

administrado pela FJA. Com relação à cultura infanto-juvenil, na atualidade, prevalece a 

cultura digital, notadamente o uso de vídeo-game.  Em Natal, é realizado periodicamente 

o Saga Arena, evento dedicado aos vários segmentos de jogos e outras novidades da 

juventude contemporânea, como o cosplay. Numa sexta-feira, 07 de agosto de 2015, 

notícia do caderno de Fim de Semana da Tribuna do Norte informava a realização, no 

sábado e domingo, de uma edição do Saga Arena, com a participação destacada dos 

chamados “Youtubers”, pessoas que se divulgam e fazem fama pelo YouTube, como 

atrações principais. O texto jornalístico informava ainda que o Saga Arena é focado em 

e-sports, vídeo games, board games e card games, sendo todos os convidados gamers 

profissionais ou casuais. Em 2014, em 18 e 19 de outubro, foi realizado o “Re: Saga”, no 

Centro de Convenções de Natal, com programação semelhante.  

Desse modo, na programação de eventos na Cidade da Criança, constam desde 

aqueles voltados para manifestações da cultura popular, como o teatro de bonecos,  

apresentações de brincantes com Mamulengos – marcaram época Chico Daniel e Dadi, 

esta objeto de pesquisas acadêmicas de Cavalcanti e Pereira (2005); contação de histórias 
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e narrativas infantis, com Ricardo Buihú e sua “Mala que conta histórias”, além de   

histórias em quadrinhos; aos games e cultura nerd ou geek . (GILSDORF, 2015).   

         Da mesma forma que nas atuais tendências culturalistas são expressivas as teorias 

acerca da diversidade cultural, igualmente crescem abordagens sociológicas e 

antropológicas acerca dos mais diversos tipos de estigmas; de outsiders, de excluídos 

(ELIAS, 2000). Isso levando-se em conta as hipóteses de que problemas econômicos e 

sociais – reestruturação produtiva, austeridades impostas por políticas neoliberais, 

desemprego etc –, e não apenas fatores genéticos – com relação a estes há muitos 

determinismos nas neurociências –, geram desajustes nas estruturas da família, 

depressões, neuroses, psicoses, suicídios. Nesse caso, o suicídio anômico – dentre outros 

problemas de saúde. Enfim, por esses motivos é imprescindível uma abordagem sobre 

questões a respeito de cultura e personalidade – uma questão primordial, bastante 

pertinente, apesar do progresso no estudo das imagens e cartografias do cérebro. “O que, 

no comportamento humano, pode ser atribuído à cultura e o que é determinado pela 

personalidade?”, indagam os clássicos (BENEDICT; MEAD; SAPIR; CASTRO, 2015).     

              Com relação a esse segmento, um dos trabalhos de política cultural mais 

interessantes que tomei conhecimento na Pesquisa de Campo é de um grupo de poetas e 

produtores do município de Currais Novos, o grupo Casarão de Poesia, que produziu o 

livro de poemas “Receituário do Bem – Receitas poéticas dos usuários do CAPS Maria 

Vênus Cunha” (2014). O livro é um exemplo da importância de um tratamento mais 

humano, de inclusão social, para os portadores de transtornos mentais, hoje muitas vezes 

submetidos a uma quimioterapia para o cérebro, que gera uma série de efeitos colaterais, 

embora não tão abomináveis quanto a tão polêmica quão devastadora lobotomia. 

              O documentário  'O lobotomista' narra, com detalhes, filmagens de 

neurocirurgias e entrevistas, a época de maior ocorrência da lobotomia, procedimento 

médico que figura entre os mais polêmicos de toda a história da medicina no século 20. 

O filme mostra o entusiasmo do médico norte-americano Walter Freeman com a 

lobotomia pré-frontal, técnica cirúrgica de determinada região do cérebro, criada pelo 

médico neurologista português Egas Moniz, Prêmio Nobel de Medicina de 1949.     

Segundo os defensores da lobotomia – na qual secciona-se substância branca do 

lobo frontal – tal procedimento médico e cirúrgico permite tratar certas perturbações 

mentais. Todavia, como assinalam os críticos desse polêmico procedimento, esse tipo de 

neurocirurgia trouxe mais problemas – apatia severa, que levava pacientes a estados 
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vegetativos de existência – enfim muito mais problemas do que soluções na terapia de 

transtornos ou doenças mentais consideradas mais graves.  

Essa cirurgia no cérebro entrou em declínio, à medida em que os progressos da 

quimioterapia para o cérebro - a chamada revolução psicofarmacológica - diminuíram a 

ocorrência das intervenções cirúrgicas como essa, altamente invasiva, que todavia 

continua a ser indicada, com muitas restrições, para tipos mais graves de psicoses. Pela 

atual legislação brasileira, a lobotomia hoje só é realizada, no Brasil, após parecer de 

entidade médica federal. A mencionada revolução psicofarmacológica, por sua vez, é alvo 

de polêmicas e críticas, como as que são feitas no livro “Medicalização em Psiquiatria”, 

de Freitas e Amarante (2015).   

Psicólogo, doutor em psicologia pela Université Catholique de Louvain 

(Béligica), professor e pesquisador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde 

Mental e Atenção Psicossocial do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e 

Diversidade Cultural da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/Fundação 

Oswaldo Cruz, o autor Fernando Freitas, e o co-autor, médico psiquiatra Paulo Amarante, 

doutor em saúde pública, dentre outros títulos, comentam que esse fenômeno moderno 

chamado medicalização implica uma polissemia. “Em comum, o processo de transformar 

experiências consideradas indesejáveis ou perturbadoras em objetos da saúde, permitindo 

a transposição do que originalmente é da ordem do social, moral ou político para os 

domínios da ordem médica e práticas afins”. (FREITAS e AMARANTE, 2015, p. 14). E 

acrescentam: 

Por práticas afins entendemos aqui práticas discursivas de diferentes atores que 

alimentam o próprio processo de medicalização. Com destaque tanto para a indústria 

farmacêutica e de tecnologia de saúde, com seu interesse de ampliação do mercado para 

seus produtos, quanto para pesquisadores que dão suporte a esse processo mediante 

supostas bases científicas. Estão incluídos nesse grupo também os planos e seguros de 

saúde, os escritórios de advocacia, os grupos organizados de pacientes e familiares, na 

medida em que lutam pelo aprofundamento da medicalização da própria sociedade. 

(FREITAS e AMARANTE, 2015, p. 14).  

 

 Aqui cabe a ressalva de que existem também grupos organizados de pacientes e 

familiares que criticam os graves efeitos colaterais sofridos por pacientes psiquiátricos 

com a ingestão dos chamados medicamentos tarja preta. No livro, os autores comentam 

o papel social do doente;  o papel social do médico; o controle social; o processo de perda 

da autonomia dos sujeitos, em decorrência da medicalização – nesse tópico comentam as 

contribuições teóricas de Ivan Illich, que exerceu vigorosa influência para os movimentos 

de contracultura dos anos 1960 e 1970; no tópico  fabricação da doença mental, citam e 

comentam outro crítico do excesso de medicalização e patologização do cotidiano, 
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Thomas Szasz; e a epidemia das drogas psiquiátricas. E mais: abordam outras questões 

técnicas, mas em linguagem acessível ao público leigo, como o processo de diagnosticar 

doenças, argumentando inicialmente a partir do termo alienista, adotado por Phillipe 

Pinel, considerado o pai da psiquiatria, em 1801, e título de célebre conto de Machado de 

Assis, em argumentações sob o tópico irônico de “a ficção”. No tópico  “Da ficção à 

realidade: a necessidade de classificar”,  analisam os prós e contras acerca do Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorderes (DSM), ou Manual Diagnóstico  e 

Estatístico de Transtornos Mentais, em português, dentre outros tópicos e conclusões. 

 No final do livro, após as referências bibliográficas (FREITAS; AMARANTE, 

2015, p.139-146), fazem sugestões de leituras e filmes, citando livros em inglês; livros 

clássicos na área, já traduzidos para o português, sites, documentário e filme. Nesse 

sentido, acrescento a citação de outro livro importante, nos aspectos artísticos, culturais 

e técnicos das chamadas ciências psi, como a psiquiatria, psicologia e a psicanálise: 

“Cinema e loucura: conhecendo os transtornos mentais através dos filmes”, de Landeira-

Fernandez; Cheniaux (2010). Como todos sabemos, o cinema tem sido usado como 

técnica psicoterápica e para ensino.  

 Todos esses questionamentos críticos são decorrentes do legado teórico da 

antipsiquiatria, formulada tanto por pensadores de formação interdisciplinar, como 

Michel Foucault, quanto por psiquiatras heterodoxos, como Ronald Laing, David Cooper, 

Thomas Szasz e Franco Basaglia. Este último teve grande influência na psiquiatria 

brasileira, a partir dos anos de 1980, quando se iniciou a luta antimanicomial, que resultou 

na reforma psiquiátrica, com novas políticas públicas, pelas quais o tratamento  não se 

limitava mais à internação – compulsória ou voluntária -, mas também estimulava 

tratamento em terapia familiar e em ambulatórios públicos, com equipe multidisciplinar.  

A luta antimanicomial ainda hoje batalha por uma maior humanização dos 

hospitais psiquiátricos, antes administrados muitas vezes como meros depósitos de 

pacientes portadores dos chamados transtornos mentais, com raras exceções, como as 

ações terapêuticas realizadas pela psiquiatra Nise da Silveira, por exemplo, em 

manicômio do Rio de Janeiro, na segunda metade do século 20. Nise, grande inovadora 

da arte terapia no Brasil e uma das pioneiras da psicologia junguiana no País, foi crítica 

contundente da lobotomia, como mostra a cinebiografia “Nise: o coração da loucura”, em 

que essa médica é interpretada por Glória Pires.  

A história do filme começa quando, após sofrer prisão e perseguição política no 

Estado Novo getulista, a psiquiatra Nise da Silveira passou a trabalhar no hospital 
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psiquiátrico do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Por discordar das agressivas e 

polêmicas "terapias" da época, como a lobotomia e o eletrochoque, Nise foi designada 

como responsável do setor de terapia ocupacional, à época uma área psicoterapêutica 

menosprezada pela maior parte dos psiquiatras. Disposta a mudar a situação de abandono 

em que se encontrava não apenas o setor, mas principalmente os próprios pacientes, Nise 

aos poucos foi humanizando o setor, descobriu as teorias da psicologia analítica de Carl 

Gustav Jung, com quem manteve correspondência sobre as pinturas e modelagens criadas 

por pessoas ali internadas, formando posteriormente o acervo de exposições do Museu de 

Imagens do Inconsciente. Nessa direção, importante mencionar que a arte pode ser 

considerada terapia não só para portadores de transtornos mentais, mas para todos, como 

mostra, com erudição, livro de Alain de Botton e John Armstrong (2014).  

A depressão é um dos males do século. Esse e outros problemas, que quando 

ultrapassam sentimentos e emoções normais, como o de tristeza, tornam-se patológicos e 

podem ser sintomas de problemas nas sinapses, são temas das neurociências, ramo 

científico que tem colocado Natal, com o Instituto do Cérebro, da UFRN,  e o município 

potiguar de Macaíba, com o Instituto Internacional de Neurociências, na divulgação 

científica em revistas, jornais, TV, canais do YouTube e outras mídias do Brasil e 

exterior. O primeiro tem como um dos neurocientistas mais destacados Sidarta Ribeiro 

(2015), autor de “Limiar – Uma década entre o cérebro e a mente”, que reúne adaptações 

de 93 crônicas e artigos publicados pelo autor, originalmente, na revista “Mente & 

Cérebro”.  Já no de Macaíba, que durante certo tempo teve apoio da UFRN e hoje mantém 

o apoio da organização privada Instituto Safra, destaca-se o neurocientista Miguel 

Nicolelis (2016), autor de “Made in Macaíba: a história da criação de uma utopia 

científico-social no ex-império dos Tapuias”, em que narra as batalhas dele; mecenas; 

poder público e equipe para construir o Instituto de Neurociências.  

A despeito das polêmicas envolvendo a criação desses dois conceituados espaços 

das neurociências, o fato é que ambos são cientistas com biografias de posições 

progressistas, que deploram publicamente os retrocessos culturais, políticos e científicos 

desencadeados pelas políticas ultra neoliberais daqueles que tomaram o poder político, 

do Governo Federal, entre 2015 e 2016.  

“De poeta e louco todo mundo tem um pouco”, diz a assertiva popular. Na 

realidade, é óbvio o fato de que “nem todo gênio é insano e nem todo maluco é genial”. 

Todavia, como costuma ser tema de matérias do jornalismo cultural (PIZA, 2003) e do 

jornalismo de divulgação científica (OLIVEIRA, p.51), como no caso de publicações do 
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tipo Superinteressante e Galileu, a combinação de inteligência e excentricidade chama a 

atenção nas biografias de diversos poetas, filósofos, pintores, cientistas, escritores. Dentre 

os poetas, Gerard de Nerval e Georg Trakl. Na filosofia, Nietzsche, no final da vida. Entre 

os inventores, a genialidade e excentricidade de Nicolau Tesla.  Em Natal, poetas como 

Walflan de Queiroz, cuja vida e obra é tema em dissertação de mestrado em Letras da 

UFRN, que virou livro de João A. Bezerra Neto (2008). Ou o teatrólogo e ator francês 

Antonin Artaud, objeto de pesquisa de doutorado que resultou em livro, de autoria do 

professor da UFRN e escritor Alex Galeno (2005), elogiado pelo renomado poeta 

surrealista e crítico de artes Claudio Willer.   

 Nessa direção, na qual busco compreender questões culturais contemporâneas  

não apenas com base em argumentações racionalistas e empiristas, mas igualmente com 

base na sensibilidade de poetas e também porque teorizações nesse sentido fazem parte 

do escopo do Plano Nacional de Cultura, recorro a um dos mais respeitados 

epistemólogos do século 20: Gaston Bachelard, também filósofo da ciência e teórico da 

imaginação, que enfatizou em alguns dos seus principais textos, a importância da poesia 

e da poética do devaneio. Bachelard (1988;2009) começa a “Introdução” de “A Poética 

do Devaneio”, citando, na epígrafe, o poeta francês Jules Laforgue: “Método, Método, 

que queres de mim? Bem sabes que comi fruto do inconsciente”. A frase é do texto 

“Moralités légendaires”, de Laforgue (Mercure  de France, p. 24, apud Bachelard, 1988).  

Na argumentação que abre a “Introdução”, Bachelard começa fazendo referência 

a livro dele, que completa obras anteriores dedicadas à imaginação poética, no qual ele 

tentou “mostrar o interesse que apresenta, para tais investigações, o método 

fenomenológico”.  Explica que, segundo os princípios da fenomenologia, tratava-se de 

trazer à plena luz a tomada de consciência de um sujeito maravilhado pelas imagens 

poéticas. “Obrigando-nos a um retorno sistemático a nós mesmos, a um esforço de clareza 

na tomada de consciência a propósito de uma imagem dada por um poeta”, argumenta, 

acrescentando que o método fenomenológico leva-nos a tentar a comunicação com a 

consciência  criante do poeta” e que “a imagem poética nova – uma simples imagem! - 

torna-se assim, simplesmente, uma origem absoluta, uma origem de consciência”.  

Na sequência da argumentação, Bachelard constata estar diante de um duplo 

paradoxo. E lança uma objeção que poderia ser feita por um leitor desavisado: “por que 

sobrecarregar um livro sobre o devaneio com o pesado aparato filosófico que é o método 

fenomenológico?”. Bachelard admite, em resposta à essa objeção, que tudo seria mais 

simples, parece, se seguíssemos os bons métodos do psicólogo, que descreve aquilo que 
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observa, mede níveis, classifica tipos – que vê nascer a imaginação nas crianças sem 

nunca, a bem dizer, examinar como ela morre na generalidade dos homens. 

Essa menção a Bachelard é para lembrar também que, conquanto, regra geral, a 

ciência se construa com pesquisas com base em racionalismo e empirismo, por outro lado 

parece ser ponto pacífico o fato de que importantes descobertas científicas podem ocorrer 

por serendipidade, insights, sonhos. Tal ocorre desde a antiguidade greco-romana, quando 

Arquimedes teve um insight enquanto tomava banho em uma banheira e encontrou 

solução para problema, o que levou a sair gritando “Eureka!” “Eureka” (encontrei!). Ele 

havia descoberto um dos princípios fundamentais da hidrostática, que a partir de então 

ficou conhecido como o “Princípio de Arquimedes”. É muito conhecida também a história 

do sonho do químico alemão August Kelulé em descoberta cientifica. 

 Nesse sentido, embora pouco conhecidas do grande público, o Brasil tem, em 

teorizações de Celso Furtado na época que ele foi ministro da Cultura, por volta dos anos 

1980,  ações pioneiras na formulação de políticas culturais e na discussão da criatividade 

para estimular a economia da cultura brasileira,no caso “em perspectiva crítica” 

(BOLAÑO, 2015, p. 185-194) e o que hoje se chama de economia criativa ou das 

indústrias criativas, em contraponto às indústrias culturais hegemônicas, principalmente 

as de origem norte-americanas.  

 Antes de aprofundar a questão da economia criativa, o que farei mais adiante, 

volto a fazer referência à dissertação de mestrado (SILVA, 2012), na qual fiz um breve 

histórico da política cultural no Rio Grande do Norte, tomando como ponto de partida de 

política cultural, na acepção contemporânea,  a criação da Fundação José Augusto, em 

1963, até o  advento, em 2010, do Plano Nacional de Cultura e o início da implementação 

do Sistema Nacional de Cultural, de 2010 a 2020.  

 Com relação à política cultural em nível nacional, defendo, com autores como 

Rubim (2007), que a política cultural brasileira, na acepção contemporânea, começou nos 

anos 30 do século 20, com projetos e outras ações culturais lideradas pelo poeta Mário de 

Andrade e por Gustavo Capanema. Antes dos anos 30 do século 20, ocorreram iniciativas 

pontuais que não chegaram a se constituir em política cultural para todo o território 

nacional, como ocorre hoje com o MinC.  

 Quanto à presente Avaliação, eu também parti de minhas experiências anteriores, 

de mais de duas décadas – período de 1978 a 1997 –, como jornalista profissional 

diplomado pela UFRN, especializado em jornalismo cultural, que trabalhou em alguns 

dos principais jornais de Natal – Tribuna do Norte, Diário de Natal, Jornal de Hoje, 
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existentes no período citado (1978-1997). Posteriormente, seja trabalhando como free 

lancer ou por meio de contratos temporários, em publicações de comunicação 

empresarial, jornalismo sindical de trabalhadores ou em publicações culturais mantidas 

por gestões da Funcarte, com a revista Brouhaha; e da FJA, com a revista Preá. 

 Simultaneamente, de 2004 até à conclusão do doutorado, no primeiro semestre de 

2018, participei na UFRN, como estudante de graduação (segunda graduação em Letras 

– Língua Portuguesa, de 2006 a 2010) e de pós-graduação (em filosofia – especialização 

em filosofia, área metafísica, de 2004 a 2005; em ciências sociais – mestrado, de 2010 a 

2012, e doutorado, de 2014 a 2018) de diversas experiências culturais acadêmicas, como 

aulas presenciais, matriculado como aluno regular e sendo submetido, com êxito, a 

avaliações bimestrais de dezenas de disciplinas de cursos de Filosofia, Letras – Língua 

Portuguesa e Literaturas, Ciências Sociais, Artes, e pelo menos dez disciplinas da Escola 

de Ciências e Tecnologias, dentre as quais um semestre estudando Inteligência Artificial 

e Robótica; além da realização de pesquisas; participação em seminários, palestras, 

congressos, dentre outros eventos. Dessa forma, em 2015, tive oportunidade de 

acompanhar alguns debates realizados pela direção do Núcleo de Arte e Cultura (NAC) 

da UFRN sobre Política Cultural nessa Universidade.  

 No primeiro semestre de 2015, o então ministro da Cultura Juca Ferreira e o à 

época ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, conversaram sobre a renovação de 

parcerias entre os dois ministérios. Já existia o Mais Cultura nas Escolas, com objetivo 

de potencializar e aprofundar as atividades artísticas e culturais desenvolvidas no 

Programa Mais Educação (PME) e Ensino Médio Inovador (PROEMI). À época foi 

lançado, em nível nacional, o Mais Cultura nas Universidades.   

 O novo programa do MinC/MEC foi um dos assuntos discutidos no evento sobre 

Política cultural da UFRN, o “V Seminário de Arte e Cultura da UFRN”, realizado em 21 

e 22 de setembro de  2015,  no Campus central, em Natal. Tendo com tema geral “Política 

Cultural Universitária”, o evento promoveu “Diálogos sobre o Plano de Cultura da UFRN 

no contexto do ‘Mais Cultura nas Universidades’”.  

 O Programa Mais Cultura nas Universidades, em 2015, tinha por objetivo 

fortalecer o ensino Superior de graduação, pós-graduação e cursos técnicos em Cultura e 

Arte, com o incremento e circulação da pesquisa em cultura, em seus diferentes níveis, o 

fomento da extensão universitária em cultura, a melhoria de equipamentos culturais de 

universidades e institutos federais; o estímulo e promoção de eventos, mostras, festivais, 

grupos, redes, ações e circuitos culturais para desenvolver e fortalecer o campo das artes 
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e da cultura no País, com ênfase na inclusão social e no respeito e reconhecimento da 

diversidade cultural. 

 Já a experiência profissional, iniciada no primeiro semestre de 2016, como 

professor de Língua Portuguesa e Literaturas no ensino fundamental (6º ao 9º ano) em 

escola da rede estadual de ensino, do Governo do RN, me possibilitou, por exemplo,  em 

relação ao tema da Tese e o respectivo período cronológico delimitado (2010-2015), 

entrevistar diretora de escola estadual sobre o programa interministerial Mais Educação,  

criado em 2007 por meio de Portaria do MEC, MinC, Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome e Ministério do Esporte.  

   Segundo a gestora Wostaneid Dantas, diretora da Escola Estadual Maria Ilka de 

Moura, no bairro do Bom Pastor, em Natal, 

 
 o Programa Mais Educação é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como 

objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino 

fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes. O 

Programa, dentro da escola, tem papel fundamental, porque contribui para melhoria do 

processo de alfabetização e ampliação do letramento das crianças, melhorando o 

desempenho em língua portuguesa e matemática por meio de acompanhamento 

pedagógico específico. [Wostaneid Dantas em entrevista ao autor, Natal, 2017].     

 

 Nessa escola, o Mais Educação vem sendo realizado desde 2008. Iniciativa do 

Governo Federal, o programa é coordenado no RN pela Secretaria da Educação e Cultura, 

objetivando a ampliação da jornada escolar na perspectiva da Educação em Tempo 

Integral. O público alvo é formado por crianças e adolescentes que vivem em 

comunidades de vulnerabilidade social, as que compõem o programa Bolsa Família, e as 

que estão em escolas com Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) baixo. 

É responsabilidade dos gestores das escolas fazerem a adesão, por meio do 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) interativo. A decisão não é apenas do gestor, 

mas fruto de uma mobilização da comunidade escolar para o programa. O Mais Educação 

desenvolve as seguintes atividades educativas e culturais: acompanhamento pedagógico, 

esporte e lazer, cultura e arte, educação ambiental, educação e direitos humanos, 

prevenção e promoção à saúde, e uso de mídias e cultura digital. A meta 14 do PNC 

(2013, p.52-55) é a  de se oferecer, em todo o Brasil, atividades de arte e cultura em 100 

mil escolas públicas de Ensino Básico em horário complementar ao turno escolar.  Para 

realizar esta meta, o programa Mais Cultura nas Escolas tem importância fundamental. 

 Nesse novo contexto, no qual políticas culturais  precisam dialogar com novos 

fatos nas comunicações e na educação, destaca-se aqui uma questão na argumentação da 
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problematização teórica da Tese: na revolução midiática, atualmente em transição da 

internet como rede mundial de computadores – do tradicional computador de mesa ao 

smartphone, à smartTV e a internet das coisas –, qual o papel da imprensa, do sistema 

escolar da universidade, do ensino básico,  do poder público e da iniciativa privada para 

compreender as transformações pelas quais as culturas, as artes, o folclore, o artesanato e 

as grandes festas populares estão passando no atual estágio da sociedade capitalista? Tal 

questionamento retoma as reflexões sobre as relações entre cultura e comunicação, 

iniciada com as teorizações de Caune (2014) no primeiro capítulo. De acordo com verbete 

do Dicionário de Comunicação, as teorizações de Caune fazem parte de um ramo do 

campo comunicacional, a estética da comunicação.  

Nessa direção, na abordagem acerca do jornalismo cultural, importante e 

imprescindível fonte de informações sobre a política cultural potiguar, em Natal e 

principais municípios do Estado, a publicação de jornais e revistas – sociais, econômicas, 

esportivas, culturais etc - tradicionalmente tem sido por meio de ações da iniciativa 

privada. O poder público – Governo do Estado e Prefeituras – eventualmente investe em 

jornalismo cultural e por isso, depois de editadas, as publicações são de distribuição 

gratuita, como aconteceu com a revista Preá, da FJA; o jornal Nós, do RN, editado nas 

gráficas do Diário Oficial do Estado; e a Brouhaha, da Funcarte.  Mesmo com apoio 

governamental, tais publicações impressas enfrentam dificuldades orçamentárias, para 

manter uma periodicidade regular. 

Quando foi editada pelo jornalista da área cultural, Tácito Costa – um dos 

intelectuais entrevistados na presente avaliação – a Preá conseguiu circular 

bimensalmente com maior regularidade, à época, a partir de 2003, na gestão do escritor 

François Silvestre na direção geral da FJA. Na gestão do poeta Crispiniano Neto frente à 

direção da FJA, entre 2008 e 2010, a revista Preá circulou em 2009, numa edição especial, 

editada por Maryland Brito. Em 2010, após ficar parada alguns meses, voltou a circular. 

Anos depois, em outra gestão, a Preá circulou com outros editores. A Brouhaha, por sua 

vez, começou trimestral, tentou ser bimensal, mas não conseguiu, tendo circulado no 

período de 2005 até final de 2009, quando foi encerrada gestão de Dácio Galvão na 

Funcarte. Anos depois, em 2017, quando Dácio estava à frente da gestão da Funcarte, a  

Brouhaha circulou em versão on line.   Na FJA, houve retorno da edição do jornal cultural 

O Galo em 2015, novamente com edições esporádicas. Na edição de número 1 de O Galo, 

de outubro de 2015, o jornal foi publicado numa parceria da FJA e União Brasileira de 
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Escritores (UBE)/RN. Além de textos em prosa, a exemplo das edições anteriores, 

também foram publicados poemas, como os do advogado e poeta Lívio Oliveira (2015).  

Dentre outros motivos, a descontinuidade na edição e circulação dessas iniciativas 

editoriais se deve ao fato de que, nessas publicações patrocinadas pelo poder público, 

poucos jornalistas são contratados com salário fixo mensal, de modo a assumir um 

compromisso maior com a produção. A maior parte dos repórteres é remunerada como 

free-lancer, por livre negociação ou de acordo com a tabela do Sindicato dos Jornalistas, 

tabela cujos salários e os valores das demais remunerações são muito baixos.22 Os 

colaboradores, profissionais de outras áreas, geralmente não são remunerados. Essa é uma 

estrutura provinciana, difícil de profissionalizar, porque os editores dessas revistas – pelo 

menos até o momento em que escrevo esta tese – garantindo a remuneração mensal deles, 

pouco ou nada fazem para garantir uma remuneração mensal digna também para os 

repórteres e mesmo para os colaboradores. Ou seja, a reportagem é feita como um bico! 

E o trabalho intelectual, regra geral, permanece sempre mal remunerado. 

Numa aparente tentativa de compensar a mesquinharia com a maior parte dos 

jornalistas profissionais diplomados em nível superior, o poder público e a iniciativa 

privada criaram prêmios para incentivar o jornalismo cultural, mas também isso padece 

de descontinuidade e, a exemplo de outros prêmios – seja por concursos literários, 

lançamentos de editais, contratos temporários –, os pagamentos seguem uma lenta 

burocracia, o que periodicamente leva os contemplados com essas e outras premiações 

aos mais diversos tipos de protestos. Ao longo da pesquisa referente a 2010-2015, 

constatou-se em jornais, revistas, vídeos do YouTube e outras mídias, protestos de 

artistas, produtores culturais e intelectuais contra a Funcarte e a FJA no atraso ou calote 

de pagamentos de prêmios, cachês, remunerações decorrentes de editais, dentre outras.  

O jornal O Galo, criado em 1988, teve como primeira editora, a jornalista e poeta 

Marize Castro, autora de importante livro na área das políticas públicas para o livro e 

bibliotecas. O livro de Marize Castro (2011) é sobre o trabalho de outra poetisa do cânone 

local, Zila Mamede, uma das pioneiras, em Natal dos anos 60, 70 e metade da década de 

80, da Biblioteconomia, hoje Ciência da Informação. Nessa área, em 2012 ocorreu o   

fechamento, para demoradas e procrastinadas reformas, da Biblioteca Pública Câmara 

Cascudo, que permenacia fechada em julho de 2018. Ora, como todos sabem, e gestores 

                                                           
22 Em 2012, por exemplo,  sites jornalismos registravam em matérias protestos de jornalistas de Natal, por 

meio do Sindjorn – Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Norte, contra as baixas remunerações e o 

valor do piso salarial, considerado o mais baixo pago a jornalistas no Brasil. 
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de política cultural têm obrigação de saber, desde os tempos da milenar Biblioteca de 

Alexandria, na antiguidade greco-romana, à contemporaneidade, com o Google, que tem 

a pretensão de ser uma espécie de biblioteca  universal, é imprescindível a existência de 

uma grande biblioteca pública física, seja dotada de livros impressos, ou atualizada com 

as mais recentes tecnologias digitais de difusão do conhecimento, para o desenvolvimento 

cultural de uma cidade.  

Mesmo diante da crise na captação de anúncios publicitários para a mídia 

impressa, em decorrência do declínio deste tipo de mídia em relação às mídias digitais, 

redes sociais e o jornalismo digital no YouTube, algumas publicações pequenas, como 

revistas e jornais culturais, de Natal, às vezes conseguem ou conseguiam manter anúncios 

com regularidade. Um bom exemplo foi a revista “Solto na cidade”, que circulou 

impressa, a partir de 2008, durante alguns anos e depois migrou para ser um site na 

internet, se fixando principalmente como página do facebook, com milhares de 

seguidores. Essa é uma tendência contemporânea do jornalismo digital, no qual editores, 

repórteres e comentaristas divulgam seus trabalhos em sites, redes sociais e 

principalmente em canais do YouTube, especialmente neste último, onde são 

remunerados financeiramente. Procuram viabilizar as publicações também por meio de 

assinaturas e doações feitas por leitores ou telespectadores, em diversos tipos de 

crowdfunding ou financiamento coletivo na internet.  

 Outras vezes esses pequenos jornais são custeados do bolso dos editores, seja de 

forma artesanal, como no caso do trabalho underground do jornalista e poeta Osório 

Almeida,  com jornais mimeografados,   como o Rangal, um dos precursores de fanzines 

em Natal, seja no trabalho artesanal mais elaborado, como o do jornalista Rodrigo 

Hammer, com o tablóide mensal K, dedicado à crítica de cinema. Este último jornalista, 

que a exemplo de Osório trabalhou em redações de jornais de Natal, é especializado em 

rock e no cinema, no qual manteve por certo período uma publicação digital, a Carcará, 

dedicada às novas produções do audiovisual potiguar e financiada pela FJA.     

 A exemplo do que ocorre em nível nacional (PIZA, 2003, p. 69-79), uma das 

críticas ao jornalismo cultural potiguar é a de que concedem pouco espaço a textos de 

críticas de artes, prevalecendo resenhas e notas sobre prestação de serviços acerca de 

exposições de artes visuais, lançamentos literários. Dentre os poucos críticos de artes que 

já atuaram ou atuam nas mídias locais, com maior regularidade, figuram desde 

professores universitários de artes, como Sávio Araújo e Vicente Vitoriano a jornalistas 
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profissionais como Franklin Jorge e Carlos de Sousa, e nomes da nova geração como o 

crítico literário Alexandre Alves e a crítica de HQ, culturas pop e geek Milena Azevedo.   

 Numa tentativa elogiosa de viabilizar uma publicação periódica de crítica literária, 

não apenas no âmbito dos cursos de Letras, foi lançada em novembro de 2015 a “Caravela 

– revista de literatura potiguar”, editada por José Correia Torres Neto (2015), tendo no 

conselho editorial os jornalistas Alexis Peixoto e Sheyla Azevedo. Segundo o editorial da 

publicação, um dos objetivos da revista é “dar voz à cultura, incentivar e apoiar o 

pensamento crítico e a produção de ideias”.    

Nas reflexões acadêmicas locais sobre literatura e jornalismo, merecem ser 

ressaltados os trabalhos desenvolvidos pelos professores Alex Galeno, da UFRN, e 

Gustavo de Castro, da UnB. Ambos ligados inicialmente aos Estudos da Complexidade 

(GRECOM), Alex e Gustavo organizaram a antologia Jornalismo Literário. O livro de 

Galeno e Castro reúne autores do RN, em textos da professora universitária Josimey 

Costa; do veterano jornalista da área cultural Franklin Jorge, dentre outros.  

Em edições de nível nacional, existem dois títulos relevantes sobre esse tema. O 

primeiro, “Pena de aluguel”, de Cristiane Costa (2005) em que a autora, instigada por 

enquete realizada em 1904 pelo escritor e repórter João do Rio, realizou uma radiografia 

da vida literária e jornalística no Brasil entre 1904 e 2004. Ela argumenta também acerca 

do fato histórico de que grande parte dos mais importantes autores brasileiros trabalhou 

na imprensa, no passado – Machado de Assis, Graciliano Ramos, Nelson Rodrigues, João 

Antônio, Ferreira Gullar – a nomes da atualidade, como Bernardo Carvalho e Marçal 

Aquino, dentre outros. Os escritores da atualidade, influenciados pelo new journalism e 

novas mídias, trabalham não só na mídia impressa, mas também em blogs e no YouTube.  

A literatura na história do jornalismo, a crítica literária, o novo jornalismo, incluindo a 

vertente gonzo; a biografia, o romance-reportagem são temas do livro “Jornalismo 

literário”, de Felipe Pena (2006).        

No RN, as relações entre literatura e jornalismo foram discutidas por escritores 

locais e de renome nacional que participaram dos festivais literários promovidos pela 

Funcarte. Além de Natal, esses encontros literários foram realizados em Natal e cidades 

do interior do Estado, como Mossoró e Caicó. Na pauta, dentre outros assuntos da área, 

discutiram também as relações da literatura e o jornalismo cultural, além da migração 

dessas atividades para novas tendências na mídia digital, como por exemplo os blogs, 

sites e portais da internet, e canais do YouTube.    
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Nesses encontros literários – Flin, Fliq etc – é comercializada em estandes a 

produção do mercado editorial local em jornais, revistas, livros e outras mídias. 

Especificamente acerca da política cultural potiguar, um dos livros pioneiros é o que foi 

organizado por Tarcísio Rosas (2004), com apoio de colaboradores, comemorativo do 

aniversário de 40 anos da FJA, na época em que era governadora do RN Wilma Maria de 

Faria e presidente da FJA, François Silvestre de Alencar. 

Outros títulos locais, além de fazerem parte da revisão bibliográfica, são 

indicadores do crescimento, em quantidade e qualidade, da produção editorial e do 

mercado livreiro. São títulos que abordam questões contemporâneas da literatura norte-

rio-grandense; das artes visuais; do audiovisual, e outros, o que mostra também o 

amadurecimento do mercado, com o surgimento de novas editoras independentes, num 

caminho aberto, dentre outras, pela veterana Sebo Vermelho Edições. Prossegue com 

outras editoras, como Jovens Escribas – selo que tem promovido políticas culturais 

voltadas para o letramento em escolas de Natal, em parcerias com o setor publico e 

privada; além de outras igualmente inovadoras, como a Caravela; Una; Flor de Sal; CJA 

Edições; Fortunella; Tribo; Queima-bucha. 

Relacionados ao tema e objetivos da presente pesquisa, foram selecionados dois 

títulos mais recentes do crescente mercado de livros local:  um da Edfurn, o de Helton 

Rubiano de Macedo (2014), sobre práticas de universitários leitores de livros impressos 

e digitais;  e outro de uma nova editora independente, Máquina, com o título de “Claquete 

Potiguar: experiências audiovisuais no Rio Grande do Norte”, que tem como um dos 

organizadores o professor da UFRN, Ruy Alckmin  Rocha Filho (2016), acerca dos quais 

abordarei com mais detalhes em tópicos específicos. 

No jornalismo impresso diário, de empresa jornalística natalense de maior porte, 

a Tribuna do Norte, até a conclusão desta tese, no primeiro semestre de 2018, mantém o 

Viver, caderno cultural editado com profissionalismo competente e que, à época da 

pesquisa, mantinha como editora a jornalista Cínthia Lopes. Alguns anos antes, surgiu o 

Novo Jornal, que a despeito da tentativa empresarial e jornalística de compreender e 

sobreviver às atuais transformações tecnológicas digitais nas mídias e hipermídias, 

acabou encerrando atividades na mídia impressa, mantendo apenas as mídias digitais na 

internet, com audiência menor do que da TN, que estava numa trajetória de adaptação 

mais correta e mais sintonizada com as transformações tecnológicas e culturais.  

Jornais que circulam em municípios da Grande Natal, como Parnamirim, e os do 

interior, como Mossoró, geralmente têm editorias de cultura. Ou seja, se houve uma época 
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em que editoria de cultura era uma das primeiras a ser cortada quando os jornais queriam 

fazer contenção de despesas, durante um período, de época mais recente, conseguiram 

escapar desses cortes drásticos. O problema é que, no momento em que se conquistavam 

essa profissionalização do setor, a partir do crescimento da criação, produção e consumo 

de arte e cultura no Estado, dentre outros fatos, ocorria simultaneamente o advento do 

jornalismo gratuito na internet, seja por meio de blogs em plataformas como wordpress 

ou em canais de YouTube; o crescimento de redes sociais como o facebook, colocando 

em xeque a veiculação de anúncios publicitários e, consequentemente,  as finanças dos 

jornais impressos em Natal, em outras cidades do Brasil e do mundo, levando ao 

fechamento de jornais tradicionais, como o Diário de Natal, em 2 de outubro de 2012; e 

anos depois,  em nível nacional, o Jornal da Tarde, do Estadão, em São Paulo, dentre 

outros títulos.  

Outro sinal do declínio contemporâneo de publicações da mídia jornalística 

impressa em papel é a reestruturação comercial em  muitas bancas de jornais, ou 

cigarreiras, como são mais conhecidas em Natal.23 Em relação às bancas de jornais, 

localizadas nas ruas do centro da cidade e em alguns bairros da capital potiguar, além de 

supermercados e shopping centers,  a tendência é de se tornar cada vez menor a 

comercialização de jornais e outros veículos jornalísticos impressos – isso ocorreu 

primeiro em relação à venda dos exemplares de grandes jornais que vinham de outras 

cidades, principalmente das metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo. A propensão é 

de que as vendas de jornais, em bancas, se tornará rara também com os próprios jornais 

da cidade. No centro histórico de Natal, várias bancas deixaram de comercializar 

publicações jornalísticas, passando a funcionar como lanchonetes ou passaram a 

comercializar acessórios de telefonia celular. As poucas que até esta data sobrevivem 

vendendo publicações impressas, passaram a vender também apostilas para concursos 

públicos, livros e coleções da indústria editorial capitaneadas por editoras tradicionais, 

como a Salvat, e editoras segmentadas.  

Sintoma do mal que leva ao atual declínio da mídia impressa, um outro problema 

transcende questões de ordem editorial: trata-se da partidarização da chamada grande 

imprensa, em detrimento de um jornalismo democrático, plural. Nos últimos anos, jornais 

e revistas de propriedade de grandes grupos empresariais de comunicação e 

entretenimento, localizadas no eixo Rio-São Paulo, como os das editoras Abril, Três e 

                                                           
23 Banca de jornal é um dos indicadores avaliados em estatísticas sobre cultura pelo IBGE.  
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Globo, da Folha de São Paulo e do grupo Estadão,   além das ameaças e oportunidades 

decorrentes do crescimento   da internet que pairam sobre seus veículos de comunicação, 

passaram a incentivar uma partidarização da imprensa, que se tornou ainda mais 

neoliberal, portanto muito crítica das ações do Estado, em detrimento da pluralidade de 

ideias. Isso repercute nas políticas culturais, econômicas, educacionais, científicas,  com 

o poder do noticiário parcial e tendencioso  do  grupo Globo de comunicações – jornais, 

revistas, emissoras de rádio, TV, portais na internet – e outros veículos ligados à 

hegemonia da ‘elite do atraso’, acusada de ser responsável por muitos retrocessos 

políticos, jurídicos, econômicos, sociais, educativos, civilizatórios e culturais no País.  

 Após essa argumentação e abordagem contextual, imprescindível para 

compreender também o papel dos letrados, dos poetas, dos escritores, jornalistas, 

bacharéis e licenciados locais – características não só em nível local, mas igualmente em 

outras cidades brasileiras, enfim o papel dos “intelectuais à brasileira” para usar a 

expressão criada por Sérgio Micelli (2001) – e suas relações com  o Estado, no passado e 

no presente, retoma-se  a argumentação acerca da situação política contemporânea e da  

política cultural brasileira, em nível nacional e local, no período 2010-2015. Nesse novo 

cenário dos trabalhos artísticos e intelectuais, novas denominações, como gestores, 

produtores e agentes culturais ganham maior relevância.  

 Enquanto artistas, intelectuais, outros atores políticos, sociais e personalidades do 

campo político  progressista batalhavam para implementar o PNC/SNC, por um lado; por 

outro lado golpistas já  vinham conspirando pelo menos desde 2013 para desconstruir 

todo o legado dos governos Lula, Dilma, PT e aliados da esquerda nas políticas culturais 

e nos mais diversos setores sociais, econômicos e políticos.    

 Nesse sentido, sempre na tentativa de melhor compreensão do contexto da 

política  cultural brasileira – e a política cultural potiguar, de modo geral, não foge à regra 

–, antes e depois do golpe de 2015-2016, recorro inicialmente a Jessé Souza (2015; 2017), 

oportunidade também para refletir sobre a gênese do pensamento social – os  chamados 

“intérpretes do Brasil”, como  Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo 

Faoro e da cultura brasileira modernista, que prossegue influente, à direita e à esquerda, 

na contemporaneidade, embora sob crescente crítica em história, sociologia e   em outras  

áreas das Ciências humanas, Letras e Artes.  

 Após 2015 e Golpe de 2016,   parte do que poderia ser chamada de ‘elite do poder’ 

– conforme C. Wrigh Mills (1981), numa análise antológica de grupos do poder 

estadunidense em décadas passadas  – é chamada no Brasil de “elite do atraso” pelo 
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inovador e corajoso Jessé Souza (2015;2017), que chega a ser iconoclasta na 

desconstrução das teorias sociais de ícones do pensamento social brasileiro do século 20. 

Souza (2015;2017), tão assertivo quanto polêmico, desconstroi as argumentações de 

Freyre (2006); Buarque de Holanda (1995) e Faoro (2001) acerca da identidade nacional, 

do caráter do brasileiro e daquela que Souza (2015;2017) considera uma das questões 

mais importantes – a discussão que esses autores fazem acerca do patrimonialismo. 

Embora Souza (2017), nos livros, seja contundente na crítica às narrativas de 

Freyre, Sérgio Buarque de Holanda; Faoro e outros, nas palestras – várias delas estão 

disponíveis no YouTube - Jessé tem o cuidado de separar as pessoas de Sérgio e de Faoro 

- que lutaram pela democratização pós 1964 etc - do Sérgio e do Faoro pensadores.  

Conceitualmente,  segundo definição do livro “Política – 50 conceitos e teorias 

fundamentais explicados de forma clara e rápida”, que tem como editor Steven L. Taylor 

(2016)  “patrimonialismo é o modo de governar um país no qual existe pouca ou nenhuma 

distinção entre os interesses privados do governante e o interesse público – em outras 

palavras, o privado e o público são uma única coisa”.  De acordo com o texto,   

 

quando os governantes controlam todos os recursos do Estado, eles conseguem utilizá-

los de acordo com seus próprios caprichos. Por definição, esse é um esquema não 

democrático e autocrático. Trata-se de uma versão extrema do “clientelismo”, que se 

refere a uma relação “patrão-cliente” entre governante e governados, com os recursos 

fluindo de cima para baixo e o apoio político de baixo para cima. O termo 

patrimonialismo foi cunhado por Max Weber, que analisou as decisões arbitrárias 

tomadas por membros da realeza cujo comportamento sofria pouca ou nenhuma restrição. 

Ele concentrou sua análise no início da Europa moderna – no final do século XV ao final 

do século XVIII. Membros da família, em vez das burocracias, tomam todas as decisões 

compulsórias. Todos os funcionários do governo dependem inteiramente do seu 

relacionamento pessoal com os governantes, que utilizam a força que for necessária para 

impor o consentimento. Isso, por sua vez, leva à instabilidade, porque a única forma de 

realizar a mudança é derrubando os governantes. (TAYLOR et al, 2016, p.46).       

 

Quanto à abordagem do patrimonialismo nos chamados ‘intérpretes do Brasil’, o 

fato é de que há muito as teorias sociológicas e antropológicas de G. Freyre (2006)     

dividem as opiniões, mas a obra de S. B. de Holanda (1995) bem como a produção 

intelectual de Faoro (2001), pareciam ser consensuais.   

Os livros de Freyre e Buarque de Holanda foram lançados na década de 1930 e 

desde então, regra geral, tanto à direita, quanto à esquerda (por exemplo, elogios de Darcy 

Ribeiro a Gilberto Freyre), passaram a ser considerados clássicos. Os de seus epígonos, 

como R. Faoro (2001), foram lançados nas décadas seguintes, com argumentações acerca 

das relações políticas, culturais e econômicas de atores da sociedade civil, do setor 
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público e da iniciativa privada no Brasil, notadamente o que C. Wright Mills – este ao se 

referir à classe dirigente, celebridades e outras personalidades da sociedade pós industrial 

estadunidense –, chamou de a ‘elite do poder’. 

 Para Jessé Souza (2015;2017), porém, tais políticas inerentes aos discursos de S. 

Buarque e de Faoro produzidas, mantidas e reproduzidas, ao longo das últimas décadas, 

fundamentam o poder da ‘elite do atraso’.   

Quanto ao leitmotiv da teorização de Jessé Souza (2017; 2018), nos livros aqui 

citados, pode-se afirmar que esse autor argumenta no sentido de desconstruir o mito do 

brasileiro como ‘homem cordial’.  Mostra, portanto, que, ao contrário do que se 

acreditava, esse pensamento social que parecia modernista e tributário de uma sociologia 

weberiana – fala-se muito que ‘homem cordial’ é uma tentativa de Buarque de Holanda 

estabelecer um ‘tipo ideal’, conceito da sociologia de Weber, tal operador cognitivo 

trabalhado por Sérgio Buarque é, na realidade, um recurso conservador, por legitimar 

seculares posições elitistas e autoritárias, que tem por base não uma suposta transposição 

de contribuições do caráter da cultura portuguesa, porém o mandonismo e truculência que 

vem desde os tempos das capitanias hereditárias e da escravidão de negros no Brasil, cujo 

legado ainda hoje engendra não só situações de violência simbólica – exclusões, 

preconceitos, estigmas contra contingentes de pessoas submetidas a uma sub cidadania – 

mas também violências físicas, desde cerceamento de liberdades, de impedimentos de 

prerrogativas de garantias constitucionais até o limite da violência policial, que prende, 

tortura e mata mesmo no chamado Estado de Direito. 

Na sequência do sucesso editorial, a partir de 2015, com  “A tolice da inteligência 

brasileira”, vieram “A radiografia do golpe”(2016), sobre a derrubada do governo Dilma; 

“A elite do atraso”, de 2017; e as novas edições de dois livros de J. Souza (2018): “A ralé 

brasileira”, no qual num dos capítulos, “A Tese do patrimonialismo”, Souza (2018) critica 

“a demonização do Estado corrupto e a divinização do mercado como reino da virtude”;  

e “Subcidadania brasileira – Para entender o País além do jeitinho brasileiro”, no qual o 

autor continua a “crítica ao culturalismo conservador e à sua leitura do brasileiro como 

‘vira-lata’ e corrupto” (SOUZA, 2018, p.10). A nova edição de “Subcidadania brasileira” 

traz posfácio de A. Honneth.  

Partindo  do pressuposto de que “pela ótica de Marshall” [se referem a T.H. 

Marshall, autor de uma conceituação de cidadania que se tornou clássica] “a história do 

conceito de cidadania  aparenta ser uma evolução linear e tranquila”, o que uma sociologia 

dos conflitos sociais – desde K. Marx, já demonstrou que tal não ocorre, Maia e Pereira           
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(2009, p.43-47), quando abordam as críticas ao conceito clássico de cidadania, 

comentam: 

Para os pensadores ligados à teoria do reconhecimento, como o canadense Charles Taylor 

e o alemão Axel Honneth, a subjetividade individual resulta de um processo intersubjetivo 

no qual a autoimagem de uma pessoa é produto não apenas de sua própria individualidade, 

mas também das palavras e dos atos de outros. Ambos os autores interpretam os conflitos 

sociais como demandas morais por dignidade e respeito, e não como simples choques 

entre interesses. Assim sendo, é possível postular que o reconhecimento é condição básica 

para a consolidação da cidadania, além dos direitos formalmente normatizados. (MAIA e 

PEREIRA, 2009, p. 45).        

 

Mas toda elite brasileira é do atraso? Acredito que não. Na formulação da política 

cultural brasileira contemporânea, a partir da década de 1930,  Mário de Andrade e 

Gustavo Capanema, por exemplo, pertenciam a uma elite cultural e política brasileira que, 

conquanto ligados à elite econômica conservadora – de São Paulo e de Minas Gerais – 

foram, não obstante,  pragmáticos o suficiente para dialogar e  trabalhar, nas políticas 

públicas do Estado brasileiro à época, com intelectuais progressistas – Carlos Drummond 

de Andrade, Lúcio Costa, o jovem Oscar Niemeyer, dentre outros –, nos anos 30 e 40, 

período historicamente marcados por extremismos políticos e ideológicos  

Quanto à noção de ‘progressista’,  de acordo com teóricos da Escola de Frankfurt, 

pode-se afirmar igualmente que nem todo progresso é sinal de bem estar e respeito à 

cidadania, aos direitos humanos, aos direitos sociais e aos direitos culturais. Depois dos 

horrores da Segunda Guerra Mundial, com genocídios, totalitarismos, explosões de 

bomba atômica, foi colocado em xeque o otimismo iluminista de que o progresso - o 

científico e tecnológico, por exemplo – só traria benefícios para a humanidade.   

Em outro trabalho acadêmico (2012), defendo que a  Política Cultural no Rio 

Grande do Norte seguiu trajetória semelhante ao que fora delineado por Mário de Andrade 

nos anos 1930, em especial após a criação do antigo Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN),  atualmente denominado Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN), se não no todo, pelo menos em alguns aspectos, a trajetória 

da política cultural do Estado brasileiro. 

 Apesar de se poder tomar a inauguração do Teatro Alberto Maranhão em 1904 – 

à época chamado Teatro Carlos Gomes –, e a Lei 141, “que protege o livro norte-rio-

grandense” (CASCUDO, 2011, p. 76) como dois fatos históricos que podem ser 

considerados  fundadores do início da relação do Estado com a arte e a cultura no Rio 

Grande do Norte, somente  mais de meio século depois, em 1963, no governo de Aluísio 
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Alves, com a criação da Fundação José Augusto (FJA),  é que se pode falar de efetiva 

política cultural no RN.  

 

 2.2   Plano Estadual de Cultura 

 

Enquanto o Plano Estadual de Educação já foi elaborado, transformado em lei e 

divulgado no portal do Governo do Rio Grande do Norte, a partir de 2016, em sintonia 

com o atual Plano Nacional de Educação (PNE) (2014/2014), o Plano Estadual de 

Cultura, a cargo do mesmo do Governo do RN, por meio da SEEC/FJA, continuava no 

final de 2015 sendo mais uma promessa do que uma realidade. Até então, já existia desde 

março de 2014, uma minuta de lei, assinada pela então Governadora Rosalba Ciarlini (à 

época no DEM/RN) e pela à época Secretária Extraordinária de Cultura, Isaura Amélia 

Rosado Maia. Enviada para a Assembleia Legislativa, a proposta de Lei tem por objetivo 

instituir o Primeiro Plano Estadual de Cultura do RN bem como propõe a criação do 

Sistema Estadual de Informações e Indicadores Culturais (SEIIC).  

    No Rio G. do Norte, o Governo do Estado aderiu oficialmente ao SNC em 

solenidade realizada em Natal em 2 de abril de 2012, tendo organizado em seguida 

Conferência sobre o Plano e o Sistema Estadual de Cultura. Segundo informações 

disponível na internet em 2012, naquele ano foi elaborado no Rio Grande do Norte o 

documento “Texto Base do Plano Estadual de Cultura – 2012-2022”.   

 Seis anos antes do RN, de acordo com informações do texto da cartilha elaborada 

pela Secretaria de Articulação, do MinC, o Ceará já havia criado, em 2006,  o seu Sistema 

Estadual de Cultura, em mais uma prova de que o Estado vizinho é um dos mais 

avançados no Brasil em ações de política cultural, num pioneirismo que começou com a 

criação da Secretaria Estadual de Cultura, a primeira do Brasil, na década de 1960. À 

época, em 1963, o RN criou a  FJA, mas até hoje não conseguiu estruturar em definitivo 

uma secretaria estadual de cultura, de modo que aquela fundação continuou nos anos 

seguintes vinculada à Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEEC), exceto durante 

alguns meses, a partir de 2011, quando ocorreu tentativa de funcionamento de uma 

Secretaria Estadual Extraordinária de Cultura, na gestão de Rosalba Ciarlini,  porém não 

passou de uma tentativa de estruturar uma pasta específica, já que posteriormente tudo 

voltou à esfera da FJA, dentre outros alegações, por contenção de despesas.   

   Num breve comparativo com o que foi feito, em nível nacional, antes do advento 

do PNC, em 2010, é imprescindível informar que  ocorreram as seguintes ações em nível 
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nacional, ainda segundo o texto da Secretaria de Articulação, do MinC: instalação do 

Conselho Nacional de Política Cultural (2007); criação do Sistema Municipal de Cultura 

de Rio Branco-AC (2007);  Elaboração do Plano Nacional de Cultura com a 

participação do Conselho Nacional de Política Cultural e Seminários realizados em todos 

os Estados e Distrito Federal (2007/2008). 

 A partir de 2007 ocorreu a implementação do Programa Mais Cultura, em parceria 

com estados e municípios (2007/2010);  aprovação pelo Conselho Nacional de Política 

Cultural do documento intitulado  “Proposta de Estruturação, Institucionalização e 

Implementação do Sistema Nacional de Cultura” (2009); realização dos Seminários do 

SNC (26 em 24 Estados), com a participação de 4.577 gestores e conselheiros de cultura 

de 2.323 municípios (2009);  realização da II Conferência Nacional de Cultura, 

antecedida de Conferências de Cultura em 3.216 Municípios, nos 26 Estados e no Distrito 

Federal, tendo como a prioridade de maior votação o SNC (2009/2010) 

 Na parte de gestão em política cultural foi elaborado Programa de Formação de 

Gestores Culturais e realização, na Bahia, do Curso Piloto de Gestão Cultural do SNC 

(2009/2010). E também elaboração do mapeamento das instituições públicas e privadas 

que promovem no país cursos de formação cultural, a fim de se constituir uma rede 

nacional para formação de gestores e conselheiros de cultura (2009/2010). 

 Em 2010, uma das principais ações do MinC foi o envio ao Congresso Nacional 

do Projeto de Lei Nº 6.722/2010 (apensado ao PL Nº 1.139/2007) que institui o Programa 

Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura (Procultura) (2010); aprovação do Plano 

Nacional de Cultura, pelo Congresso Nacional, sancionado pelo Presidente da República 

Luiz Inácio Lula da Silva em 02/12/2010, e em vigor na forma da Lei nº 12.343/2010 

(2010); elaboração de Guias de Orientações do SNC, para estados e para municípios, 

disponibilizados no blog do SNC (2010). 

 Entre 2011 e 2012, enquanto o RN, por meio da FJA, também se articulava para 

atualizar suas políticas com vistas à adesão ao PNC e ao SNC, o MinC registrava as 

seguintes ações em nível nacional: nova reestruturação administrativa do Ministério da 

Cultura com a redefinição do papel da Secretaria de Articulação Institucional (SAI) que 

volta a ser focado na implantação do SNC (2011); impressão e distribuição nacional das 

seguintes publicações: documento-base do Sistema Nacional de Cultura, intitulado 

“Estruturação, Institucionalização e Implementação do SNC”(20.0000 exemplares) e das 

cartilhas “Guia de Orientações do SNC (Perguntas e Respostas) – para Municípios” 
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(50.000 exemplares) e “Guia de Orientações do SNC (Perguntas e Respostas) – para os 

Estados“ (10.000 exemplares)  (2011/2012). 

Com relação a questões orçamentárias, houve  deliberação da Comissão do Fundo 

Nacional de Cultura, acatando diretrizes do Conselho Nacional de Política Cultural, de 

destinar, para o ano de 2012, 40% do valor global do orçamento do FNC para 

transferência aos entes federados que aderiram ao SNC, com prioridade para os que já 

constituíram o seu Sistema de Cultura e, a seguir, os que ainda estão em processo de 

constituição (2011). Conclusão da formulação do texto do Projeto de Lei do Sistema 

Nacional de Cultura e seu encaminhamento à Casa Civil da Presidência da República para 

posterior envio ao Congresso Nacional (2012); aprovação e promulgação pelo Congresso 

Nacional da Emenda Constitucional n° 71/2012 que introduz o Sistema Nacional de 

Cultura na Constituição Federal (2012). 

Em 2012, na esfera do MinC, um dos fatos mais relevantes foi o apoio técnico da 

Secretaria de Articulação Institucional (SAI/MinC) à elaboração de 17 planos estaduais 

de cultura e 20 planos municipais de cultura, por meio de acordo de cooperação com as 

universidades federais dos estados de Santa Catarina e da Bahia (2012); realização dos 

Fóruns Nacionais Setoriais com a eleição dos membros da sociedade civil em 16 

colegiados e no plenário do Conselho Nacional de Política Cultural (2012); até 

31/12/2012 – de acordo com a cartilha da Secretaria de Articulação, já haviam assinado 

Acordo de Cooperação Federativa do SNC 1407 (25,3%) Municípios e 22 (85,2%) 

Estados e o Distrito Federal.  

 No livro “Políticas culturais no governo Dilma” (Rubim; Barbalho; Calabre 

(2015), consta o capítulo “A construção dos Planos Estaduais de Cultura, uma análise 

desenvolvida em diferentes estados da Federação”, de Dellagnelo, Silva, Neutgem e 

Justen (2015). Os autores explicam na introdução que trata-se de análise a ser feita,  

 

a respeito do espelhamento dos Planos Estaduais de Cultura em relação ao Plano Nacional 

de Cultura (PNC) tem como base a posição de coordenação do Projeto de Apoio à 

Elaboração dos Planos Estaduais de Cultura, trabalho desenvolvido por meio da parceria 

entre Ministério da Cultura (minC), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e 

Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Órgãos Estaduais de Cultura. 

(DELLAGNELO, SILVA, NEUTGEM e JUSTEN, 2015, p.69-70).  

 

 Os autores se referem ao projeto que teve como objeto o apoio técnico e 

capacitação aos estados da Federação para elaboração de seus Planos Estaduais de 

Cultura, conforme critérios estabelecidos no Termo de Cooperação entre UFSC e MinC. 

Explicam que para o desenvolvimento da proposta metodológica, dois princípios básicos 
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foram considerados: a territorialidade e a participação. Nestes, segundo eles, os estados 

participantes foram orientados no sentido de que a primeira etapa para a implementação 

do processo de construção do Plano Estadual de Cultura seria a de sensibilização e 

mobilização dos atores sociais chaves e a articulação de parceiros.  

 Em trecho do tópico “Sobre os Resultados Alcançados”, Dellagnelo, Silva, 

Neutgem e Justen (2015, p.77-86) explicam por que usaram o termo “espelhamento”: 

Para designar a aproximação do conteúdo existente nos documentos produzidos pelos 

estados em relação ao PNC, buscando refletir o quanto, de uma perspectiva técnica, 

contribuem para o alcance das políticas definidas a nível nacional e o quanto buscam 

realizações particulares ou próprias de suas realidades. Desta forma, por meio de análise 

documental, realizamos o estudo das 17 minutas apresentadas pelos estados. 

(DELLAGNELO, SILVA, NEUTGEM e JUSTEN, 2015, p. 86). 

 

 No tópico seguinte, Minutas dos Planos Estaduais e o Plano Nacional de Cultura, 

esses autores explicam ainda que o estudo mais detalhado consistiu na análise das 

diretrizes, objetivos, estratégias e metas dos Planos Estaduais de Cultura em relação às 

mesmas categorias presentes no PNC (elementos comuns aos dois documentos), com o 

objetivo de identificar semelhanças e particularidades. Para isso, foram estabelecidas 

cinco categorias: ‘exatamente igual’, ‘alta semelhança’, ‘combinação’, ‘adaptação’ e 

‘particulares’(aqui descritos resumidamente). Nesse sentido, fazem referências 

comparativas também à minuta do Plano Estadual de Cultura do Rio Grande do Norte.       

(DELLAGNELO, SILVA, NEUTGEM e JUSTEN, 2015, p. 89-92).  

  Acerca desse assessoramento aos Estados, Rubim (2015, p. 18) explica que, 

através do Programa Nacional de Fortalecimento Institucional de Órgãos Gestores de 

Cultura, de 2012, o Ministério apoiou estados e municípios, em parceria com as 

mencionadas Universidades da Bahia e de Santa Catarina, na elaboração de planos 

estaduais e municipais de cultura, e contribuiu para dotar muitos entes federativos de 

planos culturais. O autor enfatiza que como o PNC prevê, em lógica federativa, planos 

estaduais, municipais e setoriais de cultura, a adesão dos entes governamentais, da 

sociedade e das comunidades culturais torna-se essencial para o sucesso do PNC. 

Essa questão de lógica federativa, à qual Rubim se refere, é abordada nos textos 

do livro “Federalismo e políticas culturais no Brasil”, organizado por Barbalho, Barros e 

Calabre (2013), no qual são abordados temas como o federalismo brasileiro e políticas 

culturais no Acre, Pará, Piauí, Bahia, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso 

do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

Importante também o fato de que não se pode confundir o ‘sistema nacional da 

cultura’ e o ‘sistema federal da cultura’. Segundo Cunha Filho (2010), 
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ambos são coordenados pela União, mas têm objetivos diferentes: o nacional  tem por 

papel integrar todos os subsistemas culturais do país, ao passo que o federal é uma  parte 

daquele, e é integrado apenas pelos órgãos públicos de cultura desta esfera de poder, bem 

como pelas demais pessoas jurídicas de natureza cultural, cuja atuação tem repercussão 

nacional (CUNHA FILHO, 2010, p. 80). 

 

 

 Ainda de acordo com Cunha Filho (2010, p. 80), destas diferenças decorre que, 

respeitados os princípios constitucionais culturais, os órgãos gerenciais do ‘sistema 

federal da cultura’ podem ficar sob a gestão de autoridades federais; diferentemente, o 

sistema geral somente merecerá a designação de nacional se a coordenação respectiva for 

composta por representação dos diversos segmentos formadores dos subsistemas de 

cultura. Os subsistemas de cultura a que esse autor se refere são os seguintes: o federal, o 

estadual, o distrital e o municipal. 

 Esse especialista explica que o Sistema Federal de Cultura (SFC) tem desenho 

normativo desde a edição do Decreto nº 5.520, de 24 de agosto de 2005, que além de 

instituir o SFC, dispôs sobre a composição e o financiamento do CNPC, 

“pretensamente o órgão de representação social que influi na formulação de 

políticas públicas pelo Ministério da Cultura”. (CUNHA FILHO, 2010, p. 81).  

 

2.3  Sistema Estadual de Cultura 

 

Tomando como premissa a já mencionada assertiva de Antônio Cândido sobre a 

formação da Literatura Brasileira, a partir da criação de um sistema literário, neste tópico 

abordo igualmente a questão da formação do sistema literário potiguar. Toma-se como 

referência a cidade de Natal, base não só da Literatura Norte-Rio-Grandense, mas também 

das primeiras ações culturais e educativas por parte do Governo do Estado no início do 

século 20; a criação da FJA em 1963, marcando o início da política cultural com a acepção 

contemporânea; e a política cultural pós 2003, que  possibilitou   a criação do PNC/SNC, 

por meio de pacto federativo, ao qual governo do Estado e Prefeituras do RN aderiram.  

 Embora a Literatura possa ser analisada como uma arte fundamental na criação de 

um sistema de cultura, é importante lembrar que Hegel (1997) colocava a Arquitetura 

como a arte fundadora de um sistema de artes e cultura. Autores que teorizam sobre o 

pós-modernismo também tomam a arquitetura – no caso a arquitetura pós-moderna – 

como um dos fundamentos da pós-modernidade, tema que gerou muitas controvérsias 

acadêmicas e concepções teóricas, principalmente dos anos 1980 ao início do século 21, 
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motivos que levararam Zygmunt Bauman (2001), por exemplo, a preferir usar o termo  

“modernidade líquida”.  Nesse sentido, nos aspectos de Urbanismo local, a argumentação 

deste tópico refere-se também à época em que Natal começou a formular políticas 

públicas – por exemplo o Plano Palumbo – sintonizadas com as mudanças emanadas dos 

grandes centros urbanos da modernidade. 

   Uma das questões inerentes a essa argumentação é o fato de que a modernização 

brasileira foi, paradoxalmente, uma ‘modernização conservadora’, fato  conhecido nas 

Ciências Sociais, mas que se tornou evidente após o golpe de 2015, na medida em que o 

conservadorismo se torna cada vez reacionário, em decorrência de uma ideologia elitista 

acerca do patrimonialismo, que enaltece virtudes do setor privado em detrimento do setor 

público, visto como local de crônica corrupção, cabendo à ‘elite do atraso’ a 

administração do poder. (SOUZA, 2015).   

Enquanto o governo federal, nas duas gestões do Presidente Lula, procurou 

democratizar a gestão pública da cultura, através de amplos debates realizados nas duas 

edições da Conferência Nacional de Cultural (2005/2006 e 2010), com a participação dos 

atores políticos (Estado, gestores públicos, entidades representativas da sociedade civil 

organizada, o cidadão comum, dentre outros), em permanente relação com o Congresso 

Nacional,  houve época, em governos anteriores, em que prevalecia uma relação 

centralizada e autoritária da gestão cultural. 

 Essa relação centralizada e autoritária parecia ultrapassada, especialmente após a 

Constituição de 1988, e dos governos democráticos que se seguiram até o impeachment 

da Presidenta Dilma Roussef.   

A FJA passou por uma política mais descentralizada e democrática a partir de 

2003, na gestão de François Silvestre e do governo de Wilma de Faria, personalidade 

política com origens em oligarquia potiguar e que, após a redemocratização do Brasil, 

principalmente a partir da Constituição de 1988, assumiu posições políticas progressistas.  

A Fundação José Augusto é uma entidade autônoma com personalidade jurídica 

de direito privado. Foi criada pelo Decreto-lei nº 2.885, de 8 de abril de 1963, do Governo 

do Estado. Num primeiro período (1963-1974) a FJA teve principalmente uma função 

educacional (1963-1974), reunindo a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Natal, 

o Instituto Juvenal Lamartine, a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, o Museu de Arte 

e História, bem como teve a missão inicial de criar e manter a Biblioteca Pública do 

Estado – esta só entraria em efetivo funcionamento em 1969 e, anos depois, recebeu o 

nome de Biblioteca Pública Câmara Cascudo. (ROSAS, 2004). 
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As funções culturais se davam com a realização de conferências e círculos de 

debates, e a função científica, ou de pesquisa, com as atividades do à época Instituto 

Juvenal Lamartine.  As faculdades foram incorporadas, depois, à estrutura da UFRN, e o 

Instituto Juvenal Lamartine foi transformado em Centro com a Lei nº 4.403, de 

23/10/1974, um ano depois foi desativado, retornando em 1979, quando ocorreu 

reformulação organizacional da instituição cultural. (ROSAS, 2004). 

 Tarcísio Rosas (2004), após comentar acerca da primeira fase (1963-1974), na 

qual prevaleceu na FJA uma função educacional, aborda em seguida os fatos históricos 

do período de transição (1975-1982), quando foi criado o Centro de Estudos e Pesquisas 

Juvenal Lamartine (Cepejul). Posteriormente ocorreu reestruturação administrativa e o 

período (1983-2003), em que se consolidaram outros setores, como o Centro de 

Documentação Cultural (CEDOC) Eloy de Souza; e o CPC (Centro de Promoções 

Culturais), responsável por ações culturais referentes à cultura popular, por exemplo.

 Fazem parte do Sistema Estadual de Museus, dentre outros, os seguintes:  Museu 

do Sobradinho, Museu de Arte Sacra, Centro de Documentação Cultural Eloy de Souza, 

Pinacoteca do Estado, Museu de Cultura Popular, Fortaleza dos Reis Magos, Memorial 

Câmara Cascudo, Museu Monsenhor Expedito e Museu de Imprensa Oficial Eloy de 

Souza. O Museu Câmara Cascudo pertence à UFRN. 

 Desse sistema que já  existe, a partir do acúmulo de experiências da FJA, ao longo 

de cerca de 55 anos, se destacam: o Teatro Alberto Maranhão (TAM), que já existe desde 

1904, primeiro com o nome de Teatro Carlos Gomes; a Orquestra Sinfônica; a Escola de 

Dança do TAM (EDTAM);  o Instituto de Música Waldemar de Almeida; a Cidade da 

Criança; a Biblioteca Pública Câmara Cascudo; a Gráfica Manimbu; o Teatro de Cultura 

Popular (TCP) Chico Daniel; CEDOC; museus;  29 Casas de Cultura Popular e teatros 

no interior do Estado; além de ações como a Lei C. Cascudo; programa de editais 

culturais; concursos; seminários, encontros, promoção de eventos na valorização da 

cultura popular e ramos da indústria cultural, como o de audiovisual.  

  Lamentável, contudo, que a maior parte desse sistema que já existe formalmente 

enquanto estrutura, ainda não regulamentado em lei como sistema estadual, tenha 

enfrentado dificuldades de manutenção, no período 2010-2015. O exemplo mais 

significativo dessa dificuldade foi o fechamento do Teatro Alberto Maranhão, em Natal, 

em 14 de julho de 2015, para reformas após interdição do Corpo de Bombeiros, e que 

prosseguia fechado em 4 de julho de 2018, quando eu estava encerrando a Tese.  
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Figura 2  Teatro A. Maranhão, em 4 de julho de 2018, fechado para reformas em 14 de julho de 2015

 

Fotógrafo: Jóis Alberto 

 

  A própria Assembleia não se limita ao aspecto legislativo, ou seja de submeter 

projetos de lei ao crivo parlamentar, aprovar leis da política cultural e das legislações de 

diversas áreas, mas também abriu espaços para atividades artísticas e culturais no próprio 

prédio das AL, no período cronológico em avaliação, e posteriormente.    

No sentido mais abrangente, portanto, já existe, no RN, um consolidado sistema 

de produção cultural. Tal sistema, segundo Teixeira Coelho (2004), é um “esquema de 

representação baseado nos estudos de economia política”. De acordo com esse autor, esse 

esquema propõe: 

a análise da dinâmica cultural a partir de quatro estágios ou fases: 1. a fase da produção 

propriamente dita do objeto cultural (preparação do roteiro, filmagem, montagem de um 

filme; impressão de um livro; montagem de uma peça teatral; realização de um desfile de 

carnaval); 2. a distribuição desse produto a seus consumidores finais ou aos 

intermediários que, num segundo momento, permitirão o acesso ao produto por parte dos 

consumidores interessados (distribuição do filme pronto às salas de exibição; distribuição 

do livro às livrarias e pontos de venda); 3. a troca ou permuta do direito de acesso ao 

produto cultural por um valor em moeda; 4. o uso: momento da exposição direta do 

produto cultural àqueles a quem se destina e de sua apropriação por parte do público. 

(TEIXEIRA COELHO, 2004, p. 345).   

 

Ao comentar tal sistema, Teixeira Coelho (2004, p. 345-346) lembra que, em 

economia política, a palavra que sintetiza a quarta fase é consumo e não uso. Explica que, 

em política cultural, e na dinâmica da cultura, a preferência é por uso dado que a meta 
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final é evidenciar o valor de uso do produto cultural e não seu valor de troca.  

Da gestão de Rodrigo Bico na FJA, em 2015, uma das notícias era acerca do 

Projeto Diálogos Culturais. Em 26 de março de 2015, por exemplo, matéria da  assessoria 

e comunicação do Governo do Estado informava que  o projeto Diálogos Culturais estava 

percorrendo o Agreste. Na sexta-feira 27/3 daquele ano, o município de Nova Cruz 

receberia o diretor geral da Fundação José Augusto, Rodrigo Bico. O encontro estava 

programado para ocorrer na Secretaria Municipal de Educação, a partir das 9h. O evento, 

após passar por  São José do Campestre, chegaria também a Goianinha, em 10 de abril, à 

tarde, na Casa de Cultura Popular  local. 

A ideia do citado projeto era de se visitar todas as regiões do Rio Grande do Norte 

para ouvir os diversos segmentos culturais sobre o que esperam do Governo do Estado. 

Dessa forma, o “Diálogos culturais” se alinhava à ideia de escuta e intercâmbio propostos 

para consolidação dos Sistemas Nacional, Estaduais e Municipais de Cultura, “colocando 

a população como protagonista nos processos de tomada de decisão das gestões públicas”. 
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CAPÍTULO 3 – MUDANÇAS NO MERCADO EDITORIAL DE LIVROS,  NOS 

DIREITOS AUTORAIS E  NO AUDIOVISUAL  

 

Descrevo e comento, neste capítulo, as mudanças no mercado editorial de livros; 

nos direitos autorais e no audiovisual, na era da internet e da cibercultura, tema da 

problematização da presente pesquisa, porque tais mutações implicam também mudanças 

na política cultural brasileira, uma hipótese que fica cada vez mais patente no setor de 

audiovisual, à medida em que se aprimoram novas tecnologias, como o streaming. 

As atuais transformações no mercado editorial ocorrem, dentre outros motivos, a 

partir da criação do hipertexto e advento de uma era editorial pós-papel, como são 

exemplos o livro digital e novas plataformas de leitura e escrita, como o tablet e os e-

readers  (leitores de livros digitais, o kindle, por exemplo).  Tais fatos implicam mudanças 

nos direitos do autor, ou de autores, de textos em livros, jornais e outras mídias.  

Os mais significativos exemplos, em Natal, de transformações locais na indústria 

do audiovisual ocorreram a partir da disseminação da prática de download e upload na 

internet, e atualmente, o streaming.  Exemplos em nível local, são os portais de streaming 

destinados à divulgação dos trabalhos de cantores, músicos e compositores, como é o caso 

do Portal “Som sem Plugs”, que tem produzido vídeos – entrevistas, reportagens e 

principalmente novas linguagens de vídeo clip, com cantores e bandas locais. Os vídeos 

são produzidos com recursos financeiros via leis de incentivos fiscais do Marketing 

cultural, como as Leis Câmara Cascudo e   Djalma Maranhão.     

 As mudanças ocorrem no contexto de outras recentes tendências tecnológicas, 

como a da internet das coisas, que envolve a criação de um sistema dos sistemas. Tal 

tendência torna-se comprovável à proporção em que são solucionadas e aprimoradas 

questões tecnológicas de conectividade para os mais diversos dispositivos, ora em estágio 

evolutivo para implementar soluções de cidade inteligente.  

As principais questões em pauta no MinC, e no noticiário das mídias, estão 

relacionadas às mudanças no mercado editorial, nos direitos autorais e no  audiovisual. 

Neste, destaca-se também o atual processo de implantação da TV digital no Brasil, cuja 

política está a cargo do Ministério das Comunicações24, mas também diretamente 

relacionada com as políticas culturais do País. 

                                                           
[=24  Em 2016, o Ministério das Comunicações (MC) foi incorporado ao Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Inovação (MCTI), que passou a se chamar de Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC).   
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3.1 Políticas Culturais do Livro, dos Direitos Autorais e do Audiovisual no RN 

 

 Em 2015 estava em discussão a criação de comissão, formada por educadores e 

gestores da Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEEC/RN), para cuidar da 

implementação, gestão, funcionamento e acompanhamento das ações do Plano Estadual 

do Livro e Leitura do RN. O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e 

Cultura, publicou no Diário Oficial Portaria definindo componentes para elaborar política 

do livro. portaria: ato da SEEC/RN constitui comissão para atuar no âmbito do Plano 

Estadual do Livro e leitura.   

Segundo informações do blog do educador Miquéas Capuxu, é da então secretária 

estadual de Educação e Cultura do RN (SEEC/RN), professora Cláudia Sueli Rodrigues 

Santa Rosa, a assinatura na Portaria nº 1.006/2016, publicada no Diário Oficial do Estado. 

A medida trata da designação dos servidores da pasta que, a partir daquela data, 

constituirão a comissão que cuidará da implementação, gestão, funcionamento e 

acompanhamento das ações do Plano Estadual do Livro e Leitura do RN, “de forma 

atuante e propositiva”. 

Os servidores estaduais nomeados para tal incumbência administrativa são, regra 

geral,  especialistas da área e ligados às políticas culturais e educacionais no RN: Salizete 

Freire Soares ( presidência da comissão), Erileide Maria Oliveira Rocha, Antônio Soares, 

Délia Maria Barbosa Bezerra, Geralda Efigênia Macedo da Silva, Helena Fernandes Neta, 

Jucilândia Braga Lopes Tomé, Maria Geruza Soares Câmara, Rômulo Augusto Soares 

Gurgel, Rokátia Kleânia Lopes Marinho Pinto, Terezinha Omar de Lima, Rubemar 

Loureiro Gondim de Oliveira e Rejane de Souza. 

No campo literário, um dos eventos que a FJA promove, com organização de 

programação a cargo do Centro de Promoções Culturais (CPC), é a Feira de Livros e 

Quadrinhos de Natal (FLIQ), aberta ao público em geral, com lançamentos de livros, 

quadrinhos, além de divulgação de folhetos de cordel e exposições. Na FLIQ, gestores de 

escolas da rede estadual de ensino podem adquirir livros para bibliotecas escolares, com 

pagamento feito por cheque-livro, financiado pelo Governo do Estado. Matéria publicada 

pela Tribuna do Norte em 28/11/2015, disponível na internet, informava que o cheque-

livro bate recorde em eventos literários do RN. O texto, não assinado, informa que o 

Governo do Estado investiu, no período de 30 dias, o valor de R$ 1 milhão de reais em 

cheque-livro. O benefício foi utilizado na V FLIQ, realizada de 15 a 18/10, e  XI Feira do 

Livro de Mossoró, no período de 4 a 8 de novembro daquele ano.  
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Na esfera da sociedade civil, o Fórum da Leitura, do Livro, da Literatura e das 

Bibliotecas do RN (FLEB) tem promovido com frequência eventos para discutir questões 

dessas áreas, como por exemplo durante seminários dentro da programação da mostra de 

Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC), realizada anualmente na UFRN. Durante a 

CIENTEC de 2015, de 20 a 23 de outubro, a FLEB-RN promoveu o Seminário “Plano do 

Livro, Leitura, Literatura e das Bibliotecas no Sistema Nacional de Cultura”, com mesa 

coordenada pela então senadora Fátima Bezerra (PT/RN). Foi realizado também Painel 

para discutir as Contribuições para a construção do Plano do Livro, Leitura e Bibliotecas.   

  No mercado editorial de livros no RN, no período 2010-2015, foi crescente o 

número de editoras que publicaram livros e promoveram lançamentos literários e outras 

ações culturais, dentre as quais as editoras Jovens Escribas, Caravela, Flor do Sal, Una, 

na iniciativa privada; e de Universidades, como a Edufrn; da EdUnP.  Desse modo, como 

mostrou o noticiário da mídia jornalística local, lançamentos de livros em Natal e outras 

cidades do RN tem se multiplicado no Estado. Igualmente cresceu o número de sebos – 

livrarias de livros usados, especialmente nas principais ruas e avenidas da Cidade Alta, 

em Natal. Por outro lado, livrarias de ruas, como a PotyLivros, foram fechadas, não 

conseguindo competir com as redes nacionais de livrarias, como a Saraiva e a Leitura, 

instaladas em Shopping Centers da capital potiguar. 

No RN, a exemplo do que ocorre em todo o Brasil, no mercado editorial de livros, 

os direitos do autor, ou autores, começam com normalizações, como a ficha catalográfica, 

feita por bibliotecários. Em nível nacional, com depósito na Biblioteca Nacional, uma das 

mais antigas instituições culturais do Brasil e localizada no Rio de Janeiro.  

Quanto ao Direito Autoral, este, além de Cultivares e da Propriedade Industrial, 

faz parte da Propriedade Intelectual.  Esta lida com os direitos de propriedade das coisas 

intangíveis oriundas das inovações e criações da mente, segundo definição em plaquete 

do “Fórum Nacional de Direito Autoral” editada pela Secretaria de Políticas 

Culturais/Coordenação-Geral de Direito Autoral do Ministério da Cultura (sd). Assim, a 

Propriedade Intelectual protege as criações, facultando aos titulares, direitos econômicos 

sobre produtos e serviços que incorporam tais criações. 

O Direito Autoral abrange Obras Literárias, Artísticas e Científicas – reguladas 

pela Lei nº 9.610/98, com política a cargo do MinC e registro conforme a natureza da 

obra – e Programa de Computador, regulado pela Lei nº  9.609/98, com política a cargo 

do MCTIC e registro no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Em 2013, 

foi aprovada a Lei 12.853 que estabelece novas regras para arrecadação de direitos 
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autorais e fiscalização do Ecad pelo MinC.  No Brasil, os direitos do autor duram setenta 

anos, quando cai em domínio público, no qual a obra é livre e gratuita.  

Um dos objetivos deste tópico é analisar, do ponto de vista jurídico, as mudanças 

pelas quais passa a proteção da Propriedade intelectual - especificamente os direitos 

autorais – inicialmente com o download e na atualidade com o streaming, dentro do 

contexto do surgimento de novos ramos do Direito, como por exemplo o Direito Digital 

e o Direito Penal Informático. A análise enfatiza a abordagem das mudanças nas 

legislações nas áreas de comunicação, informática e telecomunicações; artística e 

cultural, sempre tendo como foco o fato de que se vive em tempos de leitores de livros e 

outras publicações digitais (e-readers), como o Kindle, da Amazon, e o Lev, este, da 

Saraiva, lançado em agosto de 2014; do audiovisual em aplicativos e sites ou plataformas 

de streaming –  YouTube, Netflix, Spotify, dentre outros. 

 Legislações que surgiram após a redemocratização do Brasil, a partir de 1985 e 

que se consolidaram na década de 1990, como o Direito do Consumidor, vêm passando 

por mudanças, à medida que cresce o número de fraudes e roubos, praticados por 

cibercriminosos, contra clientes, no crescente comércio eletrônico-digital na internet (e-

commerce). (TEIXEIRA, 2015, p.62-83).  A Lei nº 8.078/90, que é mais conhecida como 

Código de Defesa do Consumidor, entrou em vigor em março de 1991, com objetivo de 

proteger as pessoas que fazem compra ou contratam algum serviço.  

Cerca de quatro anos depois do surgimento do Código de Defesa do Consumidor, 

a internet começou a se popularizar no Brasil, por volta de 1994 e 1995. Com a internet 

comercial, começou a crescer também o e-commerce, que tem como fundamento a busca 

da segurança, principalmente por meio de criptografia, para garantir as transações 

comerciais e demais negócios no ambiente em computador de mesa, notebook, tablet e 

smartphone e outros meios de comunicação digital, na qual prevalecem a interatividade, 

a mobilidade e a ubiquidade (graças aos avanços da telefonia celular e da banda larga).  

Além de garantias da criptografia, e da legislação, de que o pagamento será 

realizado sem fraudes e outros delitos praticados por comerciantes desonestos ou por 

cibercriminosos, dentre os quais os crackers, igualmente se faz necessária a garantia, da 

logística e da lei, de que os produtos físicos – ou seja, os bens feitos de átomos, não de 

bits – sejam entregues sem problemas ao consumidor, entrega essa geralmente feita pelos 

Correios. Nesse comércio digital ou em outro legalizado, tanto se deve respeitar o direito 

do consumidor, como igualmente os direitos dos criadores, dos produtores, dos 
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fabricantes, dos distribuidores, dos lojistas e outros envolvidos nas chamadas cadeias 

produtivas ou redes de negócios, seja em níveis físico ou virtual.  

Nesse aspecto, a principal e mais abrangente nova legislação, na área da telemática 

brasileira, é o Marco Civil da Internet (Lei 12.965-14), que prevê privacidade dos 

usuários; privacidade das comunicações; liberdade de expressão na internet; retirada de 

conteúdo do ar por ordem judicial, nos casos de pornografia e vingança; além de a lei 

12.965-12 prever também a neutralidade da rede. 

Importante enfatizar que o próprio Judiciário, evidentemente, tem acompanhado 

todas essas mudanças, não só na criação de novos direitos, leis e jurisprudências, mas 

também na criação e consolidação da Justiça Eletrônica, por meio da informatização dos 

processos; das Varas e dos Tribunais. Um passo decisivo, nesse sentido, foi a 

regulamentação das comunicações processuais eletrônicas pela Lei nº 11.419/2006, que 

prevê a publicação de atos judiciais e administrativos dos Tribunais e dos órgãos a eles 

subordinados, bem como as comunicações em geral, com o Diário de Justiça Eletrônica. 

A Lei dispõe que cada Estado poderá criar, por meio do Tribunal, mecanismos na internet 

para digitalizar a comunicação no setor, o que vem sendo feito no Judiciário do RN.   

Da mesma forma que consumidores precisam de orientações e garantias de que o 

site ou portal onde está consumindo respeita direitos de todas as partes envolvidas – 

contratos, notas fiscais, certificados e outros documentos – igualmente se faz no âmbito 

da Justiça, como ocorre com o certificado digital. Tal certificado é uma identidade 

eletrônica com dados protegidos por chaves criptografadas que comprovam quem fez 

uma determinada transação, podendo ser utilizada por empresas e pessoas físicas. A 

assinatura digital dispensa o reconhecimento de firmas. A certificação digital é 

obrigatória para empresas do Simples Nacional (SN) com mais de cinco funcionários.   

Natal registrou, notadamente dos anos de 1980 à atualidade, um acentuado 

desenvolvimento econômico e cultural, com base principalmente no turismo e outros 

ramos do setor de serviços, tornando-se um dos quatro mais importantes destinos 

turísticos do Nordeste, ao lado de metrópoles como Salvador, Recife e Fortaleza. 

Simultaneamente cresceram as criações artísticas e culturais da cidade, bem como as 

indústrias culturais de origem local – estúdios de gravação, produção audiovisual, 

realização de grandes espetáculos, e outras –   hoje sintonizadas com as novas tecnologias 

de informática e  comunicação, com as chamadas indústrias criativas e as que formam o 

mainstream (MARTEL, 2012) que é a cultura de massa hegemônica e globalizada, que 
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por sua vez tem como contrapontos diversos tipos de contracultura, culturas 

independentes,  marginais, ou seja, às margens das culturas oficiais.   

Comprovadamente essas mudanças ocorridas nos direitos autorais, em níveis 

nacional e internacional, repercutem no cenário local, assim como na proteção do 

Patrimônio Imaterial (expressões e tradições orais, rituais, línguas e práticas sociais). Esta 

última, uma questão fundamental em cidades que desenvolvem o turismo, a chamada 

“indústria sem chaminé”, que procuram preservar suas tradições artísticas e culturais, no 

roteiro das atrações turísticas e da identidade cultural.  

Em relação às transações comerciais, historicamente primeiro é preciso fazer a 

distinção entre crédito e moeda. Hoje, na evolução digital dos cartões eletrônicos e 

digitais - de crédito, por exemplo - temos também cartões de débito. Além do Real, 

atualmente parte das transações financeiras na internet podem ser feitas com novas 

moedas, exclusivamente digitais, como a Bitcoin e outras criptomoedas. No estudo 

jurídico de patrimônios, temos as premissas que envolvem bens, direitos e obrigações, 

que podem ser transmitidos a herdeiros.   

Quanto à natureza dos bens, estes podem ser divididos em tangíveis e intangíveis. 

Os bens tangíveis são aqueles que existem fisicamente; possuem volume, peso e medida. 

Os imóveis, as máquinas, os equipamentos, as matérias-primas e os veículos são 

exemplos de bens tangíveis. Os intangíveis, por sua vez, possuem valor sujeito à avaliação 

econômica, mas não existem fisicamente. Uma patente é bem intangível.     

Em 2018, a Globalização sofria ameaças de retrocessos em decorrência da atual 

guinada nacionalista e protecionista do governo Trump nos EUA, a partir de 2017, que 

acirrou as disputas comerciais entre as nações, com ‘guerra comercial’ em escala 

planetária, notadamente com países que os EUA, na era Trump, consideram seus  rivais, 

como a Rússia e a China. Ao analisar esta tendência, alguns autores, dentre economistas 

e cientistas sociais, caracterizam como um processo de ‘desglobalização’.   

 Até o advento da era Trump, com esses retrocessos, a Globalização era 

considerada, no planeta, como irreversível. Apesar disso, conceitualmente a Globalização 

continua tendo como algumas das principais características as revoluções tecnológicas na 

informática – computador pessoal e internet – e nas telecomunicações. Nesta, 

notadamente a telefonia móvel – que popularizou um dos mais conhecidos ícones atuais, 

o smartphone, de cidadãos conectados; e a smartTV que conecta à internet os lares de um 

crescente número de famílias. Ambos equipamentos representam, mais do que 

dispositivos atuais da convergência tecnológica multimídia on line, um par icônico que, 
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além de gerar novas sociabilidades e modalidades de comércio, gera, com os modelos 

mais sofisticados, formas atuais de distinção social e poder simbólico.   

Essas novas e as novíssimas tecnologias, com suas características cada vez mais 

aprimoradas de interatividade, mobilidade e ubiquidade, têm, como se sabe, em Manuel 

Castells (2003), Nicholas Negroponte (1997) e Pierre Levy (2010) estudiosos pioneiros. 

A estes, mais conhecidos desde a década de 1990, se acrescentou, nos últimos anos, o 

nome do sociólogo francês Fréderic Martel, autor do best-seller “Mainstream” e do livro 

“Smart - O que você não sabe sobre a internet”; e outros especialistas em nível 

internacional, vários deles empreendedores pioneiros também desde os anos 1980, como 

Bill Gates e Steve Jobs; àqueles em nível nacional, Sílvio Meira, Martha Gabriel; e  no 

plano local, o potiguar Salustiano Fagundes, que também se destacam em nível nacional 

e até internacional, bem como cientistas, professores universitários – com artigos 

acadêmicos, por exemplo; artistas  e intelectuais.   

De acordo com Martel (2015), “Smart” é a continuação do trabalho anterior dele, 

“Mainstream”, sobre a globalização cultural. Explica que se “Mainstream” tratava da 

situação das indústrias criativas numa época de globalização e americanização, 

deliberadamente deixando de lado as questões digitais, “Smart” se concentra na internet 

e no mundo digital.  

Mudanças que convergem para teorização e implantação, também em nível local, 

dos conceitos de internet das coisas e de cidade inteligente, abrindo igualmente 

perspectivas para novas mudanças no Direito, nas legislações e jurisprudências. Tais fatos 

e fenômenos ocorrem em várias áreas dos espaços urbanos das cidades e dos espaços 

virtuais da cibercultura: na educação, no trabalho, no consumo, no lazer... 

 Na educação, por exemplo, por meio de equipamentos data show e lousa digital 

que dinamizam aulas, no modo presencial de alunos e docentes; ou na Educação à 

Distância (Ead), na qual estudantes tem acesso aos mais diversos cursos, pagos ou 

gratuitos, por meio não só de computadores de mesa, mas também por intermédio de 

dispositivos móveis, como o tablet e o smartphone, e aplicativos educacionais. 

 No trabalho, por meio de diversos aplicativos que agilizam a comunicação de 

grupos de pessoas em rede (whatsapp); sites especializados em mercado de trabalho e 

recursos humanos (linkedin); redes sociais (facebook, twitter, instagram), bem como 

agilizam contatos pessoais e profissionais.  No consumo, desde os caixas eletrônicos da 

automação bancária e cartões de créditos a novas formas de pagamento, como o internet 
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banking e PayPal;  e a minizinha do brasileiro PagSeguro do portal Universo online (Uol), 

grupo que faz parte das empresas do jornal Folha de São Paulo.   

Apesar das recentes inovações, que liberam direitos autorais parcial ou totalmente, 

como no caso da Creative Commons, prevalece a legislação que determina:  ninguém 

pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público sem permissão do autor, nem 

mesmo a pretexto de comentá-la ou melhorá-la, sob pena de punições previstas em lei. 

 Em época de polêmica sobre direito autoral, propriedade intelectual e cultura 

digital, vale a pena ver ou rever o documentário canadense "Rip: um manifesto do remix", 

sobre essas questões, em especial na indústria fonográfica. Foi lançado em 2008 e conta 

com a presença de um dos criadores da licença Criative Commons, Lawrence Lessing;  

de Gilberto Gil, quando era ministro da Cultura,e outros, inclusive representantes do outro 

lado dessa luta cultural. Dirigido pelo ciberativista  Brett Gaylor, o filme representa bem 

o cinema do Canadá, onde viveu o criativo Norman McLaren,  autor de filmes de 

animação; e país do sempre atual teórico da comunicação,  Marshall McLuhan, pioneiro 

nas décadas de 1960 e 1970,  de teorias de uma comunicação planetária, de uma ‘aldeia 

global’, termo que simbolizava a revolução tecnológica das telecomunicações da época. 

No contexto local, em relação às mudanças tecnológicas no setor do Audiovisual 

potiguar, o Coletivo Caboré Audiovisual é uma das principais iniciativas de produção e 

realização de filmes em Natal. O grupo surgiu em 2013 e já entrou para a história da 

sétima arte na capital potiguar.  Essa iniciativa, objeto de diversas reportagens do 

jornalismo cultural natalense, é descrita com maiores conhecimentos técnicos – as teorias 

e práticas do processo de criação, por exemplo, com base em teóricos como Michael 

Baxandall, Cecília de Almeida Prado e Gilles Deleuze – no texto da cineasta Babi 

Baracho (2016,p.143-164),“O processo de realização de dois filmes do Coletivo Caboré 

Audiovisual”, um dos capítulos do livro “Claquete Potiguar: experiências audiovisuais 

no Rio Grande do Norte” (2016).  

Cineastas, documentaristas e outros profissionais – roteiristas, atores, cenógrafos, 

fotógrafos – que trabalham as tendências contemporâneas de cinema e vídeo em Natal, 

notadamente com as iniciativas dos que estão reunidos em torno da Associação Brasileira 

de Documentaristas e Curta Metragistas do  Rio Grande do Norte (ABDeC/RN), há muito 

lutam pela implantação de um polo de produção de audiovisual na cidade, o que 

antigamente exigia muito mais recursos – financeiros, técnicos, etc – mas hoje é mais 

factível  de se realizar, a médio e longo prazos, como tem indicado o crescimento da 

produção local, em quantidade e qualidade. 
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A rigor, porém, embora o número de produções, principalmente documentários 

filmados com câmeras digitais, tenha crescido nos últimos anos, até o momento ainda não 

existe na cidade uma produção em escala industrial. De qualquer modo, importantes 

iniciativas nessa área, sempre renovam a esperança de que um dia Natal possa se tornar 

um polo produtor da indústria do audiovisual.  

No período 2010-2015, o RN já havia sido palco de realização de alguns longa-

metragens, nas experiências locais no século 21. Em 2006, por exemplo, foi realizada na 

cidade a filmagem das “Pelejas de Ojuara”, longa metragem baseado em romance 

homônimo do escritor potiguar Nei Leandro de Castro, numa produção de Luiz Carlos 

Barreto e direção do potiguar Moacir de Góis. O filme, que contou com apoio da 

Prefeitura de Natal, além de outros órgãos públicos e empresas privadas, com Marcos 

Palmeira no papel título, teve locações em Natal e interior. Foi lançado  em 2007. Mais 

recentemente, um dos longa-metragens produzidos foi “Nova Amsterdam”25, direção de 

Edson Soares. Segundo notícias da imprensa local, o projeto desse filme foi iniciado em 

2012 (com verba do Prêmio BNB de Cultura) e concluído anos depois. Outra parte dos 

recursos financeiros é proveniente do Fundo Setorial do Audiovisual, da Agência 

Nacional do Cinema (Ancine), agência reguladora vinculada ao MinC.  

O Festival de Cinema de Natal (FestNatal) passou, a partir de 1987 à atualidade, 

a ser realizado anualmente na cidade, embora com algumas interrupções nesse período, 

por falta de apoio financeiro de órgãos da política cultural. Ao longo de três décadas, esse 

festival cumpriu objetivos relevantes para a divulgação e valorização do cinema brasileiro 

na cidade. Serviu também para a difusão da produção local e regional de filmes. 

 Importante enfatizar que a promoção do cinema nacional não se limita apenas a 

promover, aumentar e consolidar espaço do filme brasileiro no mercado exibidor. É 

preciso também formar novos profissionais para o setor. Na sequência do FestNatal, 

vieram outros festivais e mostras de cinema, como o Goiamum Audiovisual, em Natal, e 

os que são realizados em praias do litoral.  

 Outro sinal positivo no mercado natalense de audiovisual foi a renovação e 

desenvolvimento do mercado exibidor local de cinema. Depois de um extenso período 

em que contou com um número reduzido de salas de cinema, em média de três a cinco, o 

que se deu principalmente entre as décadas de 1970 até  2003, em decorrência de vários 

fatores, como a massificação da TV, vídeo cassete, e novíssimas tecnologias como o 

                                                           
25 O filme foi lançado em 24 de abril de  2018.  
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DVD, o mercado natalense de cinema em 2015 contava com 18 salas de cinema, no 

conceito multiplex e instaladas em shoppings centers. 

Renasceu o incentivo ao Cineclubismo, setor cultural que parecia condenado a 

desaparecer após o advento do vídeo cassete e outras tecnologias, como o DVD e Blu-

ray. Um estímulo à renovação dessa atividade é a meta 30 do PNC (2013, p.88-89): 

aumentar o número de cidades com cineclubes: de 12% do total de cidades do Brasil (682 

em 2010) para 37%.  

Em Natal, depois do fechamento do Cine Clube Tirol – que marcou época com 

atividades entre os anos 60 a 90 – ocorreu, a partir de 2005, a retomada do movimento de 

cineclubismo, com o trabalho de divulgação de clássicos da sétima arte, pelo Cine Clube 

Natal, que continuou em atividade no período 2010-2015.  

Também tem contribuído para o renascimento e desenvolvimento do audiovisual 

natalense o uso, cada vez mais acessível, de filmadoras digitais, o que possibilita a 

realização de cursos técnicos e de nível superior em cinema, na cidade, com o surgimento 

de novos cineastas e demais profissionais da área, como ocorreu, de modo crescente, em 

quantidade e qualidade,  no período 2010-2015, vários deles documentaristas.  

O documentário é um dos gêneros cinematográficos mais antigos e, segundo 

historiadores, nasceu com o cineasta estadunidense Robert  Flaherty. Pode se afirmar que 

nasce com o próprio cinema, já que as primeiras filmagens realizadas no mundo tinham 

a intenção de captar, documentar cenas do cotidiano. Porém, como o documentário não 

tem a finalidade de meramente reproduzir o mundo, mas de refletir sobre uma 

determinada realidade, buscando, para isso, uma narrativa crítica e criativa, de modo a 

despertar o interesse da plateia, trata-se de um gênero com linguagem própria, com vários 

estilos de filme e que tem passado por uma grande renovação nos últimos anos.  

No Brasil, existe há muito uma boa tradição de documentários e documentaristas, 

dentre os quais podemos citar Joaquim Pedro Andrade nos anos 60; o curta “Ilha das 

flores”, que tem apenas 15 minutos, mas que trouxe grande renovação no final dos anos 

80, revelando o nome de Jorge Furtado; “Anos JK – uma trajetória política” (110 min), 

de Sílvio Tendler;  vários  títulos e nomes, como os de Eduardo Coutinho, João B. de 

Andrade e Sílvio Back. Em Natal, são vários documentaristas, reunidos em torno da 

mencionada ABDeC/RN.  
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3.2   Do Livro Impresso ao Livro Digital 

 

As transformações nos espaços social e virtual, decorrentes do advento e 

aprimoramento tecnológico da internet; as novas linguagens a partir do hipertexto; a 

importância do prazer da leitura e de frequentar bibliotecas, enfim o passado, presente e 

o futuro do livro e das bibliotecas tem provocado reflexões e colocado interrogações sobre 

o destino do livro no formato impresso. Em nível internacional, o italiano Umberto Eco 

(2010), o francês Roger Chartier (1994;1998), o britânico Peter Burke (2002;2003), o 

argentino Alberto Manguel (2006) são alguns autores mais conhecidos na análise dessa 

questão. Em nível nacional, Regina Zilberman (2001) e Gisele Beilgueman (2003). 

No texto “Desafios para o setor editorial brasileiro de livros na era digital”, 

publicado no volume sobre Economia da Cultura na publicação BNDES Setorial, Gustavo 

Mello (sd, p. 429-473) ao traçar um perfil inicial do mercado editorial de livros no Brasil, 

comenta inicialmente que   

 

o setor de edição de livros, objeto de análise deste artigo, faz parte da cadeia produtiva do 

livro, em que se destacam o próprio elo editorial, o gráfico, o de distribuição e o de 

comercialização, no qual atuam as livrarias. Uma abordagem mais ampla dessa cadeia 

produtiva inclui ainda outras atividades, como a autoral, a fabricação de papel, a produção 

de máquinas gráficas e as bibliotecas.  (MELLO, sd, p.430).   

 

Na sequência da argumentação, Mello (sd, p.431) acrescenta que a Câmara 

Brasileira do Livro (CBL) e o Sindicato Nacional de Editores de Livros (Snel) divulgam 

anualmente o relatório Produção e vendas do setor editorial brasileiro, com base em 

pesquisas conduzidas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Informa 

que a publicação de julho de 2012 reporta que o mercado editorial de livros brasileiro 

comercializou 470 milhões de exemplares em 2011 e gerou receitas de R$ 4,8 bilhões 

(US$ 2,74 bilhões. Informa ainda que, à época,  apenas R$ 868, 5 mil foram gerados pelo 

comércio de conteúdo digital.    

Apesar do crescimento do acesso ao livro – seja por meio de feiras literárias, nas 

bibliotecas públicas e escolares, por meio de download de PDFs, dentre outros, o fato 

histórico é que as estatísticas mostram que o brasileiro – e também o potiguar, é claro – 

lê poucos livros por ano, ou ao longo da vida. Além disso, o livro no Brasil continua caro. 

Quanto a esse e outros fatos, na área do mercado editorial e da promoção de cidadania 

cultural, foi apresentado no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 49, de autoria da 
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Senadora Fátima Bezerra (PT/RN), que institui a Política Nacional do Livro e a regulação 

de preços do livro em todos os seus formatos.   

No livro “Retratos da Leitura no Brasil 4” (FAILLA, 2016, p. 184), com ensaios 

e resultados de pesquisa, numa iniciativa do Instituto Pró Livro, é considerado leitor 

aquele que leu, inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos três meses. Não 

leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos três meses, mesmo que 

tenha lido nos últimos 12 meses. 

 A pesquisa e o livro contam com apoio da Associação Brasileira de Livros 

Escolares (Abrelivros); Câmara Brasileira do Livro (CBL) e Sindicato Nacional dos 

Editores de livros (SNEL). Essas instituições comemoram o “resultado obtido nesta 

edição da pesquisa, que indica o crescimento do percentual da população leitora no Brasil 

para 56%, em face dos 50% apontados no estudo anterior”.   

A meta 20 do PNC (2013, p. 66-67) é de aumentar para quatro a média de livros 

que os brasileiros leem por ano, fora da escola. Para alcançar esta meta, uma das 

principais ações é criar bibliotecas em todas as cidades, com equipamentos, acervo e 

funcionários suficientes para mantê-las em funcionamento.      

No mercado local, a EdUFRN se destaca na produção editorial  de publicações no 

formato digital – na atualidade principalmente o livro digital ou e-book, que pode ser lido 

em e-readers, ou equipamento de leitura digital. Em Natal, nos últimos anos esse setor 

passa por amadurecimento tecnológico, mas, a exemplo do que ocorre em nível nacional, 

precisa crescer em vendagem. A Editora da UFRN, desde 2012 vem lançando livros 

digitais, da produção acadêmica, disponibilizados gratuitamente no repositório dessa 

Universidade.   

Em nível local, Helton Rubiano de Macedo (2014) aborda a questão dos livros e 

práticas de leitores; o livro digital e outros temas, além de dialogar com os autores citados 

anteriormente, como por exemplo Beiguelman, que “entende o digital como instrumento 

para um novo tipo de literariedade [...], que inclui um mix de mídias para uma mesma 

mensagem. Esse conceito de livro parece, segundo a autora, concretizar a ideia de um 

objeto pós-livro [...]”, conforme Rubiano de Macedo (2014), que aborda ainda 

precursores, como o citado Vannevar Bush, o pioneirismo do Memex e outros assuntos.  

Em nível internacional, destaca-se a Amazon. Fundada em 1995, pelo engenheiro 

e empreendedor Jeff Bezos, a Amazon foi uma das primeiras empresas a entrar no 

mercado internacional de varejo on-line e o produto escolhido, inicialmente, foi a venda 

de livros no formato convencional, impresso em papel, posteriormente passou a  editar e  
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comercializar e-books, dela e de outras editoras. Na atualidade, a Amazon, que começou 

como uma pequena startup, é hoje uma das maiores empresas do mundo.  Bezos, em 

2018, é considerado o homem mais rico do planeta. 

Enquanto a UFRN disponibiliza gratuitamente livros dos autores acadêmicos, 

existem em Natal escritores que procuram plataformas comerciais de venda dos seus 

livros digitais. Na capital potiguar, um escritor alcançou maior visibilidade local pela 

edição de livros na plataforma da Amazon. Trata-se do escritor e cineasta Edson Soares. 

Em entrevista ao autor desta Tese, Edson Soares conta que o sistema de publicação Kindle 

Direct Publishing (KDP) da Amazon “foi uma descoberta maravilhosa. Inspiradora”. 

Sobre o mercado editorial de livros impressos, Soares comenta: “o processo de 

procurar uma editora tradicional é muito desgastante. Algo que desestimula qualquer 

escritor iniciante” [ele disse, em respostas a questionário sobre o assunto, enviadas por e-

mail, na entrevista ao autor desta Tese].  Conta que após assistir a um vídeo no YouTube 

descobriu que também poderia ser “meu próprio editor, fazer tudo em casa”. Com isso, 

ele resolveu publicar na Amazon toda produção dele. “E com exclusividade. Tanto que 

publiquei a primeira edição em versão impressa de um romance meu, chamado 

‘Confissões do Sefardita Errante’, através do KDP Beta”, acrescenta. Edson comenta que 

ganhou um prêmio com este romance em 2014 e depois disso não havia encontrado uma 

editora. Pensava que pudesse concorrer aos prêmios literários de 2017 e isso só seria 

possível porque existe o KDP da Amazon. “Agora tenho meu livro em capa comum do 

jeito que sempre sonhei, com a diagramação e a capa que eu escolhi. Isso é realmente 

libertador, embora eu respeite - e deseje no futuro - fazer parte de uma editora grande”. 

Edson Soares informa ainda que todos os livros que escreveu fazem parte do KDP 

Select. Comenta que “a vantagem é que mais pessoas podem acessar o conteúdo dos meus 

livros, porque podem ler de graça se fizer parte do KDP Select. Eu ganho por cada página 

lida”. Ainda de acordo com esse escritor, “a Amazon tem um sistema onde o autor 

controla totalmente a venda de seus livros nas versões e-book, impressa e o número de 

páginas lidas no KDP Select.  É um gráfico que aparece dia a dia”.  

Afirma que é possível saber se foi vendido um livro até mesmo no Japão. Ao final 

de cada período, o dinheiro do mês anterior é depositado em sua conta pessoal. “Centavo 

por centavo”, elogia. Ressalva que há algumas condições. As vendas feitas no site da 

Amazon do Brasil são depositadas mensalmente, independentes dos valores em Reais. 

“Se tiver 01 centavo, será depositado 01 centavo”, enfatiza. Já as vendas feitas no site da 

Amazon dos EUA, que é o caso dos livros impressos, o pagamento é feito somente quando 
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o valor atinge uma cota mínima de 100 dólares. Essa regra também vale para as compras 

dos demais sites (Amazon Itália, França, Espanha, Holanda), com os pagamentos em 

outras moedas (Euro, por exemplo).  

No Brasil, dentre os leitores de livros digitais destacam-se os já citados Kindle, da 

Amazon, e o Lev, da editora e rede de livrarias Saraiva, porém o mercado de livro local, 

nacional e internacional é dominado ainda pelos livros impressos no formato 

convencional (off set).  

Na chamada mídia impressa jornalística local, por sua vez, como demonstram os 

fatos, o futuro é incerto: alguns jornais tradicionais fecharam as portas, da mesma forma 

revistas, enquanto outros estão conseguindo se adaptar às novas plataformas digitais, 

embora sem o mesmo volume de anúncios publicitários que veiculavam na versão 

analógica e impressa, o que garantia a sobrevivência das empresas e pagamento dos 

salários dos jornalistas e demais trabalhadores da comunicação. 

 Tanto o livro digital, quanto, numa perspectiva que está se formatando agora, o 

jornal digital, são tecnologias de última geração nas áreas de informática, 

telecomunicações e indústria cultural. No caso da edição de Livros – impresso ou digital 

– uma das inovações pioneiras e mais duradouras partiu de editoras e gráficas por 

demanda na internet, como por exemplo o site da empresa Livro Rápido 

(http://www.livrorapido.com.br/), de Recife (PE). 

Em sites e portais semelhantes, como o Clube de Autores, também  de edição de 

livros por demanda, porém com mais ofertas de serviços, geralmente existe área para 

interatividade com os autores e outra parte do site para interatividade com compradores, 

além da  opção  de cadastramento de leitor/internauta no site, locais para realização de 

negócios – orçamento, revisão de texto, diagramação, edição, impressão, comercialização 

on line, etc -   e ícone de carrinho de compras para comercialização dos produtos.  

Em relação ao jornal digital, um dos exemplos de jornalismo mais plural e 

inovador na internet brasileira, que até o momento merece ser citado como exemplo, é o 

jornal digital ‘Brasil 247’. Destaca-se também o ‘GGN’, do jornalista de São Paulo, Luís 

Nassif; e o ‘Conversa Afiada’, do experiente jornalista Paulo Henrique Amorim.  

 Em Natal, no período 2010-2015, esse mercado passou da fase experimental e 

vive hoje rápido amadurecimento e  expansão, com portais  de jornais tradicionais, como 

a Tribuna do Norte, até novas experiências como o www.nominuto.com, de noticiário 

geral;agência Saiba Mais, e o Substantivo Plural, de jornalismo cultural, dentre outros. 

  

http://www.nominuto.com/
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3.3   Direito Autoral e Direito Conexo na Era da Internet 

 

O Direito Autoral divide-se no Direito de Autor e Direito Conexo. Em relação ao  

Autor a definição jurídica é de que trata-se de pessoa física criadora de obra literária, 

artística ou científica. Em outras palavras, é quem expressou a ideia e fixou isso em um 

suporte material. Quanto ao Direito Conexo, este relaciona-se à questão de quem é o 

titular, que no caso do Direito Autoral de obra artística envolve o artista (titularidade 

sobre a interpretação ou execução); produtor de fonogramas (titularidade sobre a 

produção sonora) e organismo de radiodifusão (titularidade sobre a transmissão).  

As  primeiras mudanças nos direitos dos autor e dos que lhes são conexos, com o 

surgimento da internet, ocorreram principalmente na indústria fonográfica, após as 

rápidas transformações tecnológicas digitais, que ultrapassaram o disco de vinil e a fita 

cassete, a partir da popularização do Compact Disc (CD), depois pelo DVD, o MP3, o 

Pen drive até chegar nas tecnologias digitais da atualidade, com os portais de músicas.   

A tecnologia do disco de vinil, que surgiu em 1932, lançada pela RCA Victor 

(CHALLONER, 2014),  foi uma mídia que dominou a indústria fonográfica durante 

décadas, até pelo menos começo da década de 1990, quando o vinil entrou em declínio, 

substituído pelas já mencionadas novas tecnologias digitais, até chegar ao BluRay, e 

depois pelo streaming, este inicialmente com o YouTube e posteriormente por  

plataformas como Spotify, Deezer e a pioneira Napster. 

 Nessa direção, vale lembrar que a luta jurídica envolvendo a Napster e a indústria 

fonográfica do vinil e do CD, causou grande polêmica e marcou época, no final dos anos 

1990, mas ainda permanece muito atual para compreensão da produção cultural e na 

defesa de direitos nesse ramo da indústria cultural.  É uma das questões abordadas pelo 

famoso produtor da indústria fonográfica, André Midani26, (2008) no livro “Música, 

ídolos e poder: do vinil ao download”.  

 No audiovisual contemporâneo, com a ascensão do streaming, diminuiu o fluxo 

de download de vídeos. O crescimento do download resultou nas primeiras discussões 

sobre direitos autorais, porque com essa tecnologia digital o conteúdo ficava armazenado 

no HD, o que para os defensores de formas tradicionais dos direitos autorais, se configura 

em cópia ilegal. Assim, se no final dos anos 90, quando do início da Napster, por exemplo,  

                                                           
26 Além do livro citado, vídeos sobre a importância de André Midani na indústria fonográfica brasileira, 

estão disponíveis no YouTube, como a  entrevista ao programa “Voz Ativa”, apresentado pelo jornalista 

Florestan Fernandes Júnior, em 2018.   
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com a guerra judicial entre distribuição por  download x distribuição por vinil e CD, a 

indústria fonográfica entrou em declínio, eis que, hoje,  com o streaming, a indústria 

fonográfica renasce, como mostram o crescente acesso de internautas e o consumo  

musical no Spotify,  Deezer e Portais semelhantes. Isso tudo ocorrendo simultaneamente 

em níveis internacional, nacional e local.  

 Existem casos em que a administração individual dos direitos autorais é difícil. É 

o caso da obra musical em que, segundo informações da cartilha do Fórum Nacional de 

Direito Autoral (MinC, sd), é praticamente inviável controlar todos os seus usos em todo 

o tempo e em todos os lugares. Daí a opção para os autores e demais titulares se 

associarem para gerir, em conjunto, a Gestão Coletiva de seus direitos.  

 Segundo Cunha Filho, Telles e Costa (2015, p. 103), a Lei nº 12.853, de 14 de 

agosto de 2013, estabeleceu novas regras sobre gestão coletiva de direitos autorais, 

destacando-se: 

 

a) as normas de fiscalização, controle e transparência democrática do ECAD; b) novos 

direitos para autores e para as associações às quais eles estão vinculados; c) fixação de 

critérios legais para cobrança e distribuição de valores resultante da execução pública de 

obras intelectuais (...); d) a instituição da previsão do uso de mecanismos alternativos de 

solução de conflitos para diminuir o número de processos judiciais envolvendo usuários, 

ECAD e as associações de autores; e e) o estabelecimento dos deveres das associações, 

como a sujeição às regras de direito da concorrência, publicidade de prestação de contas 

e normas de habilitação no MinC. (CUNHA FILHO, TELLES E COSTA, 2015, p. 103). 

 

           Esses autores informam que, à época, “insatisfeitas com as mudanças traziadas 

pela Lei 12.853/2013, seis das associações que integram o ECAD e União Brasileira de 

Compositores (UBC) ingressaram com ações no STF (ADIs 5.062 e 5.065) que 

questionam a constitucionalidade desta mudança legislativa”. Até o final de 2015 as  

ADIs continuavam tramitando no STF, que somente tomou decisão sobre o assunto em 

27/10/2016, como será abordado, com mais detalhes, nas Considerações Finais.  

 A exemplo de vários outros artistas, intelectuais e produtores culturais de Natal, 

não só Edson Soares, mas também a cantora e compositora Simona Talma e o cantor e 

compositor Luiz Gadelha estão bem sintonizados com as novas tecnologias digitais – 

Spotify ou a Amazon, por exemplo - e tendências da economia criativa. Simona e Luiz, 

por exemplo, divulgam seus trabalhos na Spotify, recebendo também seus direitos 

autorais. É imprescindível compreender tecnicamente como isso acontece.  

  Para isso, é preciso inicialmente responder a uma questão: quais as estratégias 

para quem divulga seus vídeos – um youtuber, por exemplo - ganhar dinheiro no 
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YouTube? O usuário deve iniciar a monetização do canal no YouTube, ativando o ítem 

‘monetização’, bem como inscrever-se no Google AdSense. Mas não basta conhecer esse 

recurso, é preciso que o conteúdo disponibilizado seja criativo, não use músicas ou 

imagens protegidas por direitos autorais, tenha boa qualidade técnica e periodicidade, e 

seja assistido por muitos usuários. De acordo com informações de Robério Gonçalves 

(s/d, p. 46), o Google AdSense, “é o sistema que o Google utiliza para publicar anúncios 

nas diferentes plataformas web, incluindo o YouTube”.  

Gonçalves (s/d, p. 46) acrescenta que trata-se de plataforma que a Google oferece 

para que os anunciantes criem os anúncios que o Google AdSense publica. Gonçalves 

(s/d, p. 50) explica que depois de ativar a monetização, inscrever-se no Google AdSense 

e ser confirmado no YouTube, o youtuber precisa informar os dados bancários da 

instituição em que pretende receber as ordens de pagamento. Alerta que é muito comum 

o usuário iniciante na monetização receber o primeiro pagamento e “ficar muito 

desapontado com as taxas exorbitantes” cobradas pelo banco durante a conversão de dólar 

para real – “normalmente, essas taxas são proporcionais aos pagamentos, e giram em 

torno de 40% (um abuso)” (GONÇALVES, s/d, p. 50).    

Mas grandes corporações das indústrias culturais parecem querer monopolizar 

também no streaming. Tais corporações, detentoras de direitos autorais, pressionam 

governo e polícia para combater o que elas consideram pirataria no setor. Foi o que 

ocorreu em 2015, no Brasil, quando a Polícia Federal de Sorocaba, cidade do interior de 

São Paulo, prendeu os donos do site brasileiro Mega Filmes HD, que oferecia um acervo 

com cerca de 150 mil filmes, documentários, séries de TV e shows. Os proprietários do 

site foram acusados de pirataria, na transmissão de filmes de grandes estúdios estrangeiros 

e nacionais, dentre outros.  

Segundo o noticiário na internet, uma estimativa da polícia aponta que o site tenha 

recebido 60 milhões de visitas por mês no primeiro semestre de 2015, das quais 85% eram 

de brasileiros e 15% de países como Portugal e Japão. Em apenas uma rede social, o portal 

tinha mais de 4,5 milhões de seguidores. A renda da empresa acusada de crime vinha por 

conta da cobrança de publicidade exibida no site. 

Enquanto nos EUA há uma grande tradição na defesa de direitos autorais e 

patentes, dentre outros instrumentos de defesa da Propriedade Intelectual, os brasileiros, 

em geral, acham que só devem proteger algum trabalho no âmbito da Propriedade 

Intelectual quando considera que o trabalho vai dar certo. Na realidade, deveriam proteger 

quando esse determinado trabalho nasce, porque quando dá certo e o proprietário vai 
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registrar a ideia, às vezes outras pessoas já registraram. Além da falta de uma cultura de 

registro de direitos, seja autorais ou de patente, especialistas da área afirmam que o  Brasil 

precisa investir mais em inovação. 

 No caso dos portais de distribuição e comercialização da música na internet, estes 

possuem mecanismos em que os autores escolhem se vão controlar totalmente, 

parcialmente, ou não, os direitos autorais. Além das citadas, outras plataformas de música 

muito procuradas, principalmente por artistas independentes, são a CD Baby e a 

OneRPM. Empreendedores de empresas natalenses da indústria fonográfica, como a “Do 

Sol”, também estão sintonizados com o mercado de distribuição, divulgação e 

comercialização de música nessas plataformas digitais.  

 A administração do pagamento de direitos autorais pode ser feita pelas 

plataformas de streaming, pelo Ecad ou outras entidades, como associações de músicos, 

bem como os criadores e autores podem optar pelo licenciamento de seus trabalhos 

musicais pela Creative Commons. Embora novidades como o Spotify seduzam muitos 

cantores, músicos e compositores, por outro lado vários outros artistas da área musical 

também trabalham com as versões atuais de disco em vinil e de toca disco de vinil com 

entrada USB etc.  Para alguns, mais do que saudosismo ou moda retrô, a nova versão do 

disco de vinil pode ser uma alternativa contra cópia pirata. Todavia, por outro lado, há 

artistas que não são contra a cópia pirata de seus discos, como são exemplo aqueles que 

disponibilizam seus discos para download, na expectativa de fazer o trabalho se tornar 

conhecido do grande público e faturar de outras formas, como a realização de shows.  

 O problema é que, segundo comentário do músico local entrevistado pelo autor, o 

Spotify, por exemplo, “só começa a monetizar as músicas a partir de 1 milhão de plays”. 

Para muitos artistas independentes, é muito difícil alcançar esse número. Isso sem contar 

com o fato de que muitos ainda não estão devidamente informados de como fazer a defesa 

dos seus direitos nessas plataformas digitais.  

  Além disso, a maior parte dessas empresas de streaming são estrangeiras e 

trabalham com o dólar. Como fica, então, o recebimento do dinheiro relativo aos direitos 

autorais ou outras formas de remuneração, em Real? Luis Gadelha responde que essa é 

uma grande dificuldade “do comportamento dessas ou qualquer outra empresa” [em 

entrevista, por e-mail, ao autor, em Natal].  Acrescenta que no caso dele a dificuldade 

aumenta, pelo fato de não dominar nenhuma língua estrangeira. 

  “Recebo e-mails da OneRPM em inglês, o que me impede de compreender o real 

sentido do assunto”, comenta Gadelha. Para ele, “não tratar com a nossa moeda local põe 
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uma distância imensa entre essas empresas e os artistas, que como no meu caso, não 

compreendem o inglês, termos e condições financeiras ou contratuais”.  Segundo Luis 

Gadelha, “o que é senso comum nessas plataformas é fazer uma conta no PayPal e aí eles 

repassarem o valor ao artista. Mas não vejo ainda como forma simplificada criar uma 

conta no PayPal, por exemplo”. 

 Questionado também se trabalha com as versões atuais de disco em vinil e de toca 

disco de vinil com entrada USB e outros recursos digitais e se considera que, mais do que 

saudosismo ou moda retrô, a nova versão do disco de vinil pode ser uma alternativa contra 

cópia pirata, Luiz responde que sim. Conta que tem uma vitrola que comprou em 2014, 

em versão maleta, que é um modelo atualizado das antigas vitrolas. “Eu não simpatizava 

com a ideia de voltar a ouvir vinil. Isso mudou, pela nostalgia de ter de volta as sensações 

de ouvir música quando eu era adolescente e pesquisava muito”. Argumenta que, hoje, as 

informações estão na nossa mão a qualquer momento através da internet e isso nos trouxe 

facilidades mas acredita que “estamos perdendo um prazer maior, que o físico traz: a arte 

gráfica, a leitura, as informações das referências dos compositores, assim como a ficha 

técnica do disco, como nos antigos discos de vinil”. Acrescenta:   

 

hoje todo mundo grava e lança na internet, tudo é permitido e bem mais fácil e tudo que 

vem fácil a gente perde logo o interesse pois não dá tempo de ter uma relação afetiva com 

aquela ou alguma obra”. E esclarece: “os vinis que escuto são antigos, originais da minha 

época, portanto me leva totalmente ao passado. Não tenho nenhum vinil dos dias atuais. 

[Luís Gadelha, em entrevista ao autor, em Natal]  

 

 Sobre o retorno do disco em vinil, o compositor local opina:  

 

Acho que o vinil não poderá sobressair ao streaming porque os jovens são sempre os 

maiores alvos e eles querem tudo mais rápido, mas ele pode ser uma boa alternativa pra 

quem curte ter essa relação mais profunda com a música. A pirataria é algo meramente 

mercadológico, capitalista. Acho que as pessoas comuns não estão pensando muito nisso. 

[Luís Gadelha, em entrevista ao autor, em Natal]  

 

 

  Por fim, indagado se usa o Youtube para divulgar/comercializar seu trabalho, 

responde que não usa tanto o YouTube para divulgar, usa como armazenamento: 

 

Minhas músicas e clipes estão lá e não faço muito esforço para que as pessoas passem 

pelo meu canal.  Algumas inscrições de festivais pedem link do YouTube para facilitar o 

envio, acho bacana essa praticidade. O YouTube permite que na descrição do vídeo você 

possa colocar qualquer informação que acha relevante sobre aquele trabalho e também 

permite comentários. [Luís Gadelha, em entrevista ao autor, Natal]  
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Sem dúvidas, uma das novidades promissoras nessa área, em Natal, foi o advento 

do “Som sem plugs”, plataforma de música e vídeos de artistas locais, no You Tube.   

  

3.4 Artes Visuais no RN 

 

 As artes visuais no Rio Grande do Norte começam pela arte rupestre. Inicia-se 

este tópico com essa assertiva, não por esforço de se tentar fazer, aqui, uma arqueologia 

do saber, mas porque o RN conta, em regiões do interior do Estado, com sítios 

arqueológicos nos quais são encontrados desenhos de arte rupestre. O mais conhecido é 

o Sítio Arqueológico do Lajedo de Soledade, na Chapada do Apodi, município de Apodi, 

no Oeste potiguar. Mas isso faz parte de uma pré-história da presença humana no RN e 

considerado um patrimônio natural, preservado por legislação no âmbito dessa área.   

 De qualquer modo, importante registrar que muitas vezes historiadores de arte e 

livros didáticos começam fazendo referências à arte rupestre. É o caso do livro “Arte: o 

guia visual definitivo”, do consultor editorial Andrew Graham-Dixon (2011), que além 

de fazer um histórico erudito e bem ilustrado, desde a pré-história ao século XXI, começa 

pelo capítulo “Aprenda a ver arte”, no qual aborda temas, técnicas, perspectivas, luzes, 

cores, numa sintaxe e alfabetização, enfim letramento de artes visuais.  

A argumentação para aprender a ver a arte abrange: “tema e composição (retratos 

– formato, altura, tamanho, escala, olhar, recorte; retratos de grupos; nus;  história e ação, 

religião, mito, cenas do dia a dia; composição da narrativa – equilíbrio, ritmo, 

acompanhamento do enredo, natureza-morta, obras abstratas etc) ”, “perspectiva e ponto 

de vista (plano pictórico, perspectiva aérea etc)”, “luz e sombra (luz frontal, contraluz, 

luz colorida, luz forte, etc)”, “materiais e técnicas (têmpera e ovo, afresco, pintura a  óleo, 

pintura com espátula, aquarela, lápis, carvão, giz, pastel, nanquim, gravura, serigrafia, 

colagem, assemblage, instalação, escultura,  etc)”, “cor (cores primárias e secundárias, 

cores quentes e frias, tonalidade, intensidade, transparência, preto e branco etc”), 

“pinceladas e texturas (pinceladas visíveis e invisíveis, interrompidas, dentre outras)”.   

Quanto à história da arte visual potiguar – inicialmente na forma de pintura em 

telas, ela começa de fato no final do século 19. Antes do advento da arte moderna em 

Natal, na primeira metade do século 20, o que prevalecia nas artes visuais na cidade era 

a pintura acadêmica, influenciada pelo neoclássico, com o uso de tinta a óleo aplicada 

sobre tela, e abordagem figurativa naturalista. Dentre os principais artistas dessa época, 

pré-modernista, figuram os pintores Joaquim Fabrício Gomes de Souza e Moura Rabelo, 
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bem como o escultor Hostílio Dantas. Na fase de transição das artes visuais em Natal, 

principalmente nos anos 20, destaca-se o desenhista Erasmo Xavier, cuja vida e obra 

artística foram objeto de estudo em importante livro da jornalista Rejane Cardoso (1989).  

 Em 1948, no final da primeira metade do século 20, a arte visual moderna, em 

Natal, começou com exposição feita em por Ivon Rodrigues, Newton Navarro e Dorian 

Gray Caldas.  Tal fato, de destaque no cenário das artes potiguares, ocorreu exatamente 

em 28 de dezembro daquele ano, quando o artista visual Newton Navarro abriu uma 

inovadora exposição em Natal, que “marcou a introdução da arte visual modernista no 

Rio Grande do Norte”, como afirma o professor universitário e crítico de artes Vicente 

Vitoriano de Carvalho (2003).  De acordo com esse professor e crítico, “vindo de um 

período de estudos em Recife, Navarro trazia para o nosso Estado as tendências visuais 

que, desde a Semana de Arte Moderna de 1922, eram disseminadas no Brasil” 

(CARVALHO, 2003, p. 8). 

Ao longo das décadas seguintes, Newton Navarro, nascido em 1928 e falecido em 

1992, continuou sendo  um dos mais destacados artistas e intelectuais de Natal, atuando 

com talento em outras artes, como a poesia, a prosa e o teatro, como narram artigos, 

ensaios e biografias sobre Navarro escritas por autores locais, como por exemplo o ensaio 

biográfico, de autoria da jornalista Sheyla Azevedo (2013).  

A gravura, em especial a xilogravura, é peça fundamental para se entender a 

evolução da literatura de cordel, da arte moderna, das artes gráficas e da imprensa.  Do 

Rio Grande do Norte, o grande nome da gravura é Rossini Perez. Além dele, Newton 

Navarro e Dorian Gray também criaram gravuras. Da nova geração de xilogravadores em 

Natal, destacam-se João Natal, João Vianey, Alcides Sales, Flávio Freitas. 

Uma das ações da política cultural da Funcarte nessa vertente é o Salão de Artes 

Visuais de Natal, planejado para ser realizado anualmente, abrindo espaço para artistas 

das novas gerações, como por exemplo Adriana Lopes, Marcelo Gandhi, dentre outros.  

Das outras linguagens artísticas, destacam-se a fotografia, que não é apenas técnica, mas 

também arte, como mostram repórteres fotográficos, como Giovanni Sérgio, Jaecy, 

Argemiro Lima, Joana Lima, Ana Silva, Ivanizio Ramos, João Maria Alves, Jorge Filho, 

José Carlos da Silva, Moraes Neto, Eduardo Maia,  Henrique José, dentre outros,  que 

durante o trabalho, regra geral, usam mais a técnica, mas sempre que surge a oportunidade 

fazem  inspiradas fortes artísticas.  

Das histórias em quadrinhos (HQ), merecem menções desde os veteranos 

Emanoel Amaral, Luiz Elson, Alcides, Ivan Cabral aos nomes das novas gerações. De 
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outras linguagens artísticas, como a dança companhias, há uma tradição que vem desde a 

marcante atuação da Companhia Corpovivo; do Ballet Municipal, do grupo Gaia 

(UFRN), o grupo folclórico Araruna; e os jovens com arte contemporânea.  

Com relação às linguagens artísticas, importante compreender inicialmente que a 

linguagem é um sistema simbólico. Para estabelecer esse conceito, um dos caminhos é o 

de que o ser humano é o único animal capaz de criar símbolos, isto é, signos arbitrários 

em relação ao objeto que representam e, por isso mesmo, convencionais, ou seja, 

dependentes da aceitação social. Toda linguagem, portanto, é um sistema de signos. De 

acordo com as formulações teóricas de Peirce, os signos se dividem em três tipos: ícone, 

índice, símbolo. Quanto à linguagem, existem vários tipos: verbal, não-verbal, mista, 

linguagens da matemática, do computador, artísticas, gestuais, da moda, etc 

Nesse sentido, quanto ao PNC, a meta 12 (2013, p. 48-49) pretende até 2020, 

100% das escolas públicas de educação básica com a disciplina de Arte no currículo 

escolar, com ênfase em cultura brasileira, linguagens artísticas e patrimônio cultural.  A 

Lei 11.769, sancionada pelo Presidente Lula em 18 de agosto de 2008, estabelece a 

obrigatoriedade do ensino de música nas escolas de educação básica. A música faz parte 

do conteúdo da disciplina de Arte, da mesma forma as artes visuais, a dança e o teatro.     

Além das aulas de artes nas escolas, estudantes, de escolas públicas e da iniciativa 

privada de Natal, frequentemente são levados, em ônibus escolar, para aulas de campo 

orientadas pelos professores, como por exemplo em  espaços públicos e privados de 

exposição de artes visuais: a Pinacoteca; o Solar Bela Vista; a Galeria do Sesc – estas 

duas últimas administradas por instituições da iniciativa privada (Fiern/Sesi); a Galeria 

Conviv´art do Núcleo de Arte e Cultura (NAC) da UFRN e as galerias da Funcarte. A 

Conviv´art comercializa as obras expostas, mas o NAC não tem finalidade lucrativa. Em 

contrapartida, de acordo com Edital, solicita-se ao artista a doação de uma obra artística, 

com objetivo de compor o acervo de artes visuais administrado pelo NAC/UFRN. 

Na área da museologia, uma das atrações mais inovadoras em 2015, que uniu 

tradição e modernidade, na área de museu, foi a exposição “Xico Santeiro: uma escola de 

arte popular”, realizada no Museu Câmara Cascudo da UFRN, no bairro do Tirol, em 

Natal. A exposição, com recursos multimídia de tecnologias mais recentes teve curadoria 

de Everardo Araújo Ramos; projeto gráfico e cenografia de Helena Rugai Bastos e Olavo 

Fontes Magalhães Bessa; museologia e conservação: Gildo José dos Santos Júnior e 

Jailma da Silva Medeiros Santos; iluminação de José Sávio Oliveira de Araújo.  
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Xico Santeiro foi o artista popular mais famoso do RN, em tradição semelhante a 

de um Mestre Vitalino, de Pernambuco. Xico Santeiro (Joaquim Manoel de Oliveira), 

conforme narrativa de textos da exposição, começou a esculpir e restaurar imagens para 

igrejas, capelas e oratórios, nos anos 1920 e 1930. Nos anos 40, passou a criar para 

intelectuais, colecionadores e turistas. A exposição se realizou às vésperas dos 50 anos da 

morte do artista, ocorrida em 1966.  Para a UFRN, segundo informações da exposição, 

era hora também de celebrar um fato importante: a doação da coleção do extinto “Diário 

de Natal” para o Museu Câmara Cascudo, quepassou a conservar o maior acervo público 

das obras de Xico Santeiro.e de seus seguidores.  

Outra exposição importante em 2015 foi a que se realizou, na Pinacoteca, centro 

histórico, em homenagem ao centenário  do ex prefeito Djalma Maranhão, sempre 

lembrado pela importante prioridade que deu à política cultural e à educação pública, na 

capital potiguar do início dos anos 60, sendo posteriormente perseguido pelos militares 

que apoiavam o golpe  de 1964 e que o obrigaram ao exílio. A exposição, também com 

recursos de novas tecnologias, teve como organizadores o coordenador do Centro de 

Direitos Humanos e Memória Popular (DHMP), Roberto Monte e a cineasta 

documentarista Maise de Carvalho Gomes Monte.    

Nessa área de diálogo das artes com a tecnologia, o RN conta com tradição cultural 

que vem pelo menos desde os anos 60, com o poema processo, a poesia visual. Além 

dessas duas, a arte cinética – que tem em Palatnik um dos pioneiros –, a pop art, o 

minimalismo e a arte conceitual foram as formas predominantes. Na década seguinte, e 

principalmente nos anos 80, ganharam impulso as experiências com videoarte. Em nível 

nacional, dentre os primeiros artistas que apresentaram trabalhos experimentais em Super 

8 e vídeo, figuram Anna Bella Geiger, José Roberto Aguilar, Paulo Brusky. Em Natal, o 

artista visual e poeta J. Medeiros, que trabalha no NAC/UFRN é um dos nomes que se 

destacam no diálogo local das artes – em especial a poesia e a arte visual – , com a ciência 

e novas tecnologias. E nos últimos anos, também artistas e professores do Departamento 

de Artes da UFRN, destacadamente os que integram o inovador projeto “10 Dimensões”, 

em trabalho interdisciplinar, como se pode ver no site http://www.10dimensoes.com/. 

  

3.5 Audiovisual, Convergência Tecnológica e Cibercultura 

 

O audiovisual é um dos setores culturais que mais se desenvolve em decorrência 

da convergência tecnológica de telecomunicações e informática, que possibilitou a 

http://www.10dimensoes.com/
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cibercultura. Conceitualmente, cibercultura pode ser entendida como o conjunto de 

práticas e representações que surgem e se desenvolvem com a crescente mediação da vida 

cotidiana pelas tecnologias da informação. Já o ciberespaço é o espaço criado 

artificialmente pela convergência do mundo on line gerado pelas redes telemáticas e as 

projeções digitais e imaginárias do sujeito.  

Setor artístico e industrial, da chamada indústria criativa, o audiovisual  começou 

com o cinema – este inicialmente apenas entendido como  indústria e depois como arte – 

e hoje abrange não só o cinema e a TV, mas também vários outros meios, como o DVD, 

o Blu Ray- estes dois, atualmente em declínio –, a TV Digital, a Smart TV; a telefonia 

celular, hoje com o Smartphone; a Internet, nesta, além do pioneiro streaming do You 

Tube, recentemente inovações com o streaming da NetFlix, Mubi, OldFlix – esta uma 

empresa de origem potiguar – e outros empreendimentos, o que torna o setor 

indispensável à vida em sociedade.  Destaque também para a crescente indústria dos jogos 

eletrônicos, como o vídeo-game. (LUZ, 2010). 

 Na chamada cultura de massa, indústrias culturais ou indústrias criativas, na 

atualidade, os cidadãos ou consumidores passaram a fruir o audiovisual não apenas de 

maneira passiva, mas também passaram a interagir com os conteúdos digitais.  

Nessa interação, o cidadão pode também se tornar produtor de conteúdo de 

audiovisual, bastando para isso um notebook ou smartphone para transmissão de vídeo 

ou áudio, por meio de live streaming, ou seja, uma transmissão de dados – vídeo ou áudio 

-  ao vivo, via internet, que a rigor já existia há anos, mas tem se popularizado de 2011 

para cá, graças ao aprimoramento tecnológico da banda larga, o que garante melhor 

qualidade da transmissão. Desde 2011, o YouTube  e  redes sociais, como o Facebook e 

o Instagram passara a disponibilizar a opção atualizada  de live streaming.27 

Nessa realidade, o mercado potiguar do audiovisual tem mudado muito – tanto na 

forma como no conteúdo –, desde então, conseguindo acompanhar essas transformações, 

na recepção, criação e produção. Nesse período, o público consumidor de cinema, vídeo 

e TV em Natal e também de cidades do interior acompanhou os conceitos de 

interatividade, mobilidade e ubiquidade na internet e telefonia móvel. 

                                                           
27 No olho do furacão dessa revolução tecnológica, ainda não é possível um ponto pacífico para 

aportuguesar tantos anglicismos.  
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 Na TV digital28 e SmartTV, a transmissão melhorou a qualidade com a hoje nova 

tecnologia de imagens 4K, esta última, uma tecnologia acessível inicialmente em TVs de 

luxo, para um público de maior poder aquisitivo na sociedade de consumo.  

 No audiovisual, o streaming gerou novas legislações, além daquelas relacionadas 

aos direitos autorais, como também em decisões de gestores de política cultural. 

Inicialmente, com decisão do Minc, nesse sentido, quando determinou, em relação às 

obras que já não dependem de direitos autorais,  disponibilizar na internet os conteúdos 

que estejam em  domínio público ou licenciados: 100% das obras audiovisuais do Centro 

Técnico do Audiovisual (CTav), conforme a meta 40 do PNC (2013, p.110-113). Essa 

meta prevê, além das obras audiovisuais do CTAv, disponibilizar na internet o acervo de 

outras instituições do MinC:  Cinemateca Brasileira; da Fundação Casa de Rui Barbosa; 

Iphan; Biblioteca Nacional; Funarte.    

 Segundo a Lei de Direito Autoral (Lei nº 9.610/1998), as obras em domínio 

público são aquelas cujo prazo de proteção já acabou, ou seja, já se passaram 70 anos da 

morte do autor ou da divulgação da obra, dependendo do caso.  

Por outro lado, quanto aos direitos autorais que não caíram em domínio público, 

mais recentemente (9/2/2017) o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o 

streaming é fato gerador para cobrança, pelo ECAD, em relação à exploração econômica 

do titular do direito autoral.  

Enquanto isso, em nível local, vale registrar ainda que a produção natalense de 

audiovisual digital passou a acompanhar essa  nova fase digital, a partir de 23, 24 e 

25/04/2010, quando foi instalado o Núcleo de Produção Digital (NPD), órgão então 

gerenciado pela FJA/Governo do Estado, através de parcerias com o Ministério da 

Cultura29, entidades e instituições locais da área. Meses depois, porém, essa iniciativa 

local sofreu descontinuidade, embora tal fato não tenha impedido a continuidade da 

produção potiguar no setor.  

 Quanto ao universo dos jogos digitais, em Natal, como o vídeo game, estes 

formam um dos setores trabalhados por empresas de incubadora do IMD/UFRN. Também 

é trabalhado como recurso pedagógico na área de educação. No design, um dos setores 

                                                           
28 Em Natal e cidades do interior, o sinal da TV analógica foi desligado em 31/5/2018, dentre outros motivos 

para liberar maior qualidade do sinal da TV digital, como abordo nas Considerações Finais.  
29 Instalar NPD em várias cidades é uma das principais metas do PNC do MinC. Os núcleos se dividem em 

dois tipos: 1) de apoio à produção audiovisual independente; 2) de apoio a pesquisas, intercâmbios, 

experimentações – em novas mídias, cultura digital, tecnologia e suas aplicações na intersecção da 

computação e das artes, ou seja, núcleo de arte tecnológica e inovação.   
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diretamente relacionados com todas essas questões – da renovação da indústria do 

audiovisual à interatividade da cibercultura - é o do inovador design de interação, 

estudado na UFRN, no curso de Design e outros de áreas afins.  

A maior interatividade do público com os conteúdos recebidos por meio das 

novíssimas tecnologias digitais ocorre em plataformas e dispositivos criados por novos 

tipos de design, como é exemplo também o design instrucional. Este último mais voltado 

para a educação – da Educação à Distância (EAD) às instruções no sentido mais amplo, 

como mostra pesquisa de Andrea Filatro (2010). 

 As atuais mutações na esfera pública na era da cibercultura, em um processo de 

transição da chamada “galáxia de Gutemberg” para a “galáxia da internet”, ocorrem  nos 

aspectos sociais, científicos e tecnológicos, afetando até mesmo a concepção de 

humanismo: instaura a perspectiva de um pós-humanismo, como já tive oportunidade de 

abordar em trabalho acadêmico anterior. (SILVA, 2014).  

Nesse contexto, surgem tendências e novidades, algumas das quais atualmente em 

experiências,  como as roupas computadorizadas, confeccionadas com tecido eletrônico 

(e-tecido) e outros acessórios (como os óculos do Google), enquanto outras estão se 

consolidando, principalmente o crescente uso de telas sensíveis ao tato (touchscreen), 

além de novas formas do uso de laser, holografia, holograma, impressora 3D, SmartTV, 

TV digital com imagem 4K, TV holográfica, realidade virtual, nesta,  atualmente, surgem 

novidades como o cardboard, aplicativo de realidade virtual do Google.  

O poder público está atento a todas essas transformações. O MinC, por exemplo, 

através da conceituação de uma economia criativa brasileira, firma parcerias com outros 

ministérios e demais atores políticos envolvidos com essas questões. As políticas públicas 

das artes e culturas, diante desse cenário, abrem-se para novas perspectivas.  

 

3.6  Economia da Cultura e Economia Criativa 

 

Uma das mais conhecidas definições de economia, na atualidade, é a de que se 

trata de uma ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar 

recursos produtivos escassos, na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los  

entre as  várias  pessoas  e grupos da sociedade, com a finalidade de satisfazer às 

necessidades humanas. Estas necessidades, evidentemente, são ilimitadas ou infinitas, 

enquanto os recursos produtivos, regra geral, são limitados ou finitos. No Rio G. do Norte, 
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dois recursos infinitos, ventos e sol, que ajudaram a desenvolver a indústria turística local, 

contribuíram também para se desenvolver, no período 2010-2015, duas indústrias 

inovadoras: a da energia eólica e, em menor volume, a da energia solar (fotovoltaica).    

Dependente também de sol, em filmagens ao ar livre, e também de consumo 

grande de energia elétrica, a indústria do audiovisual digital é uma das que mais cresceram 

no Brasil nos últimos anos. De tal modo que tem se tornando mais lucrativa do que 

indústrias tradicionais. Assim, diante do fato histórico de a indústria moderna ter se 

renovado a partir do fordismo, ou seja,  uma industrialização que nasceu principalmente 

com a indústria automobilística, esse fato – da economia do audiovisual ultrapassar 

indústrias tradicionais – já “era marcante, nos EUA, pelo menos desde a década de 1990”, 

segundo informações do especialista em economia da cultura, Paul Tolila, ex-diretor do 

DEPS – Départment des Études, de la Prospective  et des Statistiques do Ministério da 

Cultura da França.  

Segundo Tolila (2007), hoje, mais do que nunca, a evolução do setor cultural e as 

perspectivas de seu desenvolvimento impõem pensar as realidades nacionais em relação 

às transformações internacionais e às relações de força que se formam:  

 

Com efeito, desde meados dos anos 1990, os produtos culturais ocuparam o primeiro 

lugar nas exportações dos Estados Unidos, muito à frente de aviões, carros, agricultura 

ou armamentos. Essa posição dominante explica, em grande parte, a atitude desse país 

com respeito às negociações sobre diversidade cultural e deveria estimular a maioria dos 

outros governos a refletir sobre os desafios colocados pelo desenvolvimento cultural. 

(TOLILA, 2007, p. 11). 

 

Essa percepção sobre a importância da economia da cultura tem crescido em 

Natal, a exemplo de outras cidades brasileiras. Ao analisar a economia da cultura em nível 

nacional, Bertini (2008) toma como parâmetros as indústrias do entretenimento e do 

audiovisual. Na primeira parte do livro desse autor aborda-se “a indústria do 

entretenimento e a globalização: cultura, turismo e esporte como expressões econômicas 

do lazer”; na segunda analisa “a realidade da economia da cultura no Brasil”, em seguida 

pesquisa sobre “o papel socioeconômico do audiovisual” e por fim faz uma “análise do 

mercado do audiovisual: segmentação e financiamento”.   

Após 2015, as consequências da crise econômica de 2008, iniciada nos EUA, se 

abateram mais fortemente na economia brasileira, que passou a enfrentar crescimento 

pequeno do Produto Interno Bruto (PIB). A relação dessa crise econômica de 2008  com 

a arte e cultura é o tema de livro editado pela Fundação Joaquim Nabuco, de Recife (PE): 

“A cultura na crise” (2010), reunindo artigos de intelectuais como Cristiane Olivieri, José 
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Luis Herência  e Teixeira Coelho, acerca das consequências da crise; da economia da 

cultura, da participação do setor no PIB brasileiro e outros assuntos relacionados. No 

volume, Luciane Gorgulho (2010), mostra como a partir de 1995 o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) passou a apoiar e financiar restauração 

do patrimônio histórico e arquitetônico; produções e ações culturais nas áreas do 

audiovisual, editorial, fonográfico e espetáculos ao vivo.  

 Com a crise e queda do governo Dilma, os defensores do neoliberalismo e a mídia 

hegemônica passaram a atacar duramente os investimentos do BNDES nas empresas 

brasileiras, passando esses investimentos a ser vistos como despesas a serem cortadas.    

Da mesma forma que existem essas crises cíclicas, características permanentes do 

capitalismo mundial, existem também os ciclos de crescimento e desenvolvimento 

econômico. Do ponto de vista técnico, essas questões são tratadas pelos economistas nas 

perspectivas mais amplas da macro e da micro economia, como ocorre com recente 

lançamento literário, que tem por título “Valsa brasileira – do boom ao caos econômico”, 

de Laura Carvalho (2018), elogiada economista da novíssima geração no Brasil, 

apresentada no livro por Fernando Haddad e com elogios da economista Maria da 

Conceição Tavares. No período de 2003 a 2014, o Brasil viveu etapas de desenvolvimento 

econômico e social, e crises cíclicas. (CARVALHO, 2018). 

  A despeito das fases de comprovado progresso, seguido de períodos de baixo 

crescimento, entre 2003 e 2014,  ocorreu uma guinada no início da segunda gestão da 

Presidenta Dilma Roussef: outro ciclo econômico foi iniciado no primeiro semestre de 

2015, quando a Presidenta Dilma indicou para o ministério do Planejamento, o 

economista Nelson Barbosa, e para o Ministério da Fazenda, o engenheiro Joaquim Levy, 

com doutorado em economia, ambos   mais identificados com as teses neoliberais de 

mercado, do que com as teses de um novo desenvolvimentismo. O conceito de 

‘desenvolvimentismo’ teve em Celso Furtado um dos grandes teóricos no Brasil. 

Belluzo (2009), ao abordar e questionar sobre as possibilidades de um novo 

Estado desenvolvimentista no Brasil, pós 2003, relembra inicialmente que no Brasil dos 

anos 1950, 1960 e 1970 – época do desenvolvimentismo de inspiração nas obras de Celso 

Furtado e da Cepal – havia sinergia entre o investimento público, comandado pelas 

estatais, e o privado. O neoliberalismo, porém, deixou isso escapar, perdendo a 

oportunidade de criar grupos nacionais comprometidos com o desenvolvimento do país. 

Ao se abordar aqui as perspectivas da economia da cultura, e nela a economia 

criativa, não se trata de defender o desenvolvimento estadual como ocorreu com o 
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desenvolvimentismo dos anos 50 e 60, simbolizado no relatório “Uma Política de 

Desenvolvimento Econômico do Nordeste”, estudo elaborado pelo Grupo de Trabalho do 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), que apesar das virtudes, estava mais voltado 

especificamente para o crescimento econômico regional.  

Na contemporaneidade, o desenvolvimento que se espera com as atuais 

contribuições da economia da cultura, deve ser interpretado, por exemplo, à luz dos 

conceitos de ‘desenvolvimento como liberdade’, de Amartya Sen (2010), e de ‘economia 

criativa’, vertente da política cultural contemporânea. Nesse cenário, o desenvolvimento 

não é visto apenas com base nas estatísticas do crescimento econômico, como o 

desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) do País, mas também em outros critérios de 

avaliação, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Como se sabe, este índice 

teve como um dos criadores o economista indiano Amartya Sen. Já a economia criativa, 

que tem por base a criatividade e inovação, começou a ser teorizada e implantada na 

Austrália e na Inglaterra, da década de 1990 para cá.    

Economia criativa, na acepção contemporânea, como a economia que trabalha 

com inovações das tecnologias digitais e com as cadeias produtivas de bens intangíveis, 

teve suas primeiras conceituações, na década de 1990, na Austrália e depois na Inglaterra, 

onde avançou de tal forma que hoje Londres é considerada uma das principais capitais do 

mundo nesse tipo de economia.  A Organização das Nações Unidas (ONU) - por meio da 

Organização das Nações para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco); do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2013); e da Conferência das 

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) (2012) –, também teve 

papel importante na conceituação.  

Pelo menos desde 2012, Natal/RN vem acompanhando as discussões 

contemporâneas não apenas sobre economia criativa, mas também acerca da crescente 

importância das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), na elaboração 

de novos conceitos como os de cidade digital ou o de cidade inteligente. São provas disso 

o noticiário na imprensa local; pesquisas acadêmicas e ações de políticas públicas das 

Universidades; do Governo do Estado e da Prefeitura desta capital, além de entidades de 

classes, representativas de empresários e trabalhadores, dentre outros atores do poder 

público e da sociedade civil. 

Bens intangíveis, que formam a matéria-prima na economia criativa, refere-se ao 

conhecimento – capital intelectual; criatividade – primordialmente nas artes e culturas; e 

à inovação na era da revolução digital na informática e telecomunicações.  
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A economia criativa, no contexto brasileiro, é tema da coletânea “Cultura e 

desenvolvimento – Reflexões à luz de Furtado”, organizada por César Bolano (2015). A 

coletânea é o resultado final de uma iniciativa fundamental da Secretaria de Economia 

Criativa do Ministério da Cultura (Minc) que César Bolano liderou, ao longo de um ano, 

entre 2012 e 2013: os ‘Colóquios Celso Furtado de Cultura e Desenvolvimento’.  

Celso Furtado, precursor dessas discussões acerca da importância da criatividade 

no desenvolvimento sustentável, em nível nacional, já falecido à época dos mencionados 

Colóquios, foi homenageado com o nome do evento, porque a adoção do seu nome para 

os colóquios respondia a uma necessidade fundamental da Secretaria, de buscar uma 

definição do problemático conceito de economia criativa no contexto brasileiro. Para isso, 

“afastando-o das perspectivas originais, inglesas ou australianas, lhe conferisse um 

significado adequado às exigências atuais, de ordem estrutural, de economia brasileira e 

às melhores tradições do pensamento crítico brasileiro” (BOLANO, 2015, p. 15-16). 

Os colóquios foram organizados também com base nos quatro princípios 

norteadores do Plano Brasil Criativo, do Ministério da Cultura à época da primeira gestão 

do governo Dilma Roussef (2010-2014). O Plano  Brasil Criativo, do MinC, afirma que  

a Economia Criativa Brasileira somente seria desenvolvida de modo consistente e 

adequado à realidade nacional se incorporasse na sua conceituação, a compreensão da 

diversidade cultural do país, a percepção da sustentabilidade como fator de 

desenvolvimento local e regional, a inovação como vetor de desenvolvimento da cultura 

e das expressões de vanguarda e, por último, a inclusão produtiva como base de uma 

economia cooperativa solidária. (BRASIL, 2012).    

Em nível local, entidades representativas desses setores firmaram parcerias e 

promoveram eventos, como palestras, para discutir questões como inovação, economia 

criativa e cidade inteligente. Uma das entidades mais atuantes, em economia criativa, é o 

Sebrae/RN, como pude constatar em entrevista que fiz com Cátia Lopes, à época gestora 

de economia criativa daquela instituição empresarial. A entrevista foi realizada em 24 de 

setembro de 2015. Cátia Lopes comentou que o artesanato e a gastronomia estavam entre 

os segmentos da economia criativa que o Sebrae/RN vinha trabalhando à época.  Explicou 

que a cartilha “Sistema Nacional de Cultura – Saiba Mais” (2011) fez parte da capacitação 

do Sebrae/RN para três municípios pólos: Currais Novos, Caraúbas e Santa Cruz, com 

objetivo de informar como aderir ao SNC, em 2012. Até então 11 municípios do RN 

haviam aderido ao SNC. “Após a capacitação esse número passou para 21 municípios 

que aderiram ao SNC”, informou Cátia Lopes.   
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Uma das primeiras notícias sobre a discussão da economia criativa em Natal 

ocorreu em 2012, como mostra reportagem da Tribuna do Norte, “Novos modelos para a 

cultura”, assinada pelo jornalista Yuno Silva (2012), na qual o repórter entrevista Luciana  

Lima Guilherme, então diretora de empreendedorismo, gestão e inovação da Secretaria 

de Economia Criativa do Ministério da Cultura. À época, o Governo do Estado e o MinC 

firmaram parceria para instalação de Incubadora de economia criativa, a “RN Criativo”. 

Posteriormente, numa gestão do governo estadual, houve problema com o pagamento de 

remunerações do pessoal que estava trabalhando. Em 25/08/2015, ocorreu a reabertura da 

Incubadora “RN Criativo”, no Solar Bela Vista. 

Em nível municipal, são crescentes os investimentos da Prefeitura nas festas 

juninas, em junho; no ciclo natalino no final do ano; e no carnaval, em fevereiro, eventos 

que o poder público municipal considera como os de maior retorno financeiro na geração 

de empregos, trabalhos temporários, renda e negócios. Nessa direção, é fundamental 

destacar que o primeiro ítem do já citado tópico IV do texto base da 3ª Conferência 

Nacional de Cultura (2013) trata da institucionalização de territórios criativos e 

valorização do patrimônio cultural em destinos turísticos brasileiros para o 

desenvolvimento local e regional. Os outros ítens abordam qualificação em gestão, 

fomento financeiro e promoção de bens e serviços criativos no Brasil e no exterior. 

Abordam também o fomento à criação/produção, difusão/distribuição/comercialização e 

consumo/fruição de bens e serviços criativos, tendo como base as dimensões (econômica, 

social, ambiental e cultural) da sustentabilidade. E mais:  direitos autorais e conexos, 

aperfeiçoamento dos marcos legais existentes e criação de arcabouço legal para 

dinamização da economia criativa. A meta 7 do PNC (2013, p.38-39) prevê 100% dos 

segmentos culturais com cadeias produtivas da economia criativa mapeadas.  

No escopo dos setores criativos, da Unesco (2009), os setores criativos nucleares 

são: A) Patrimônio Natural e Cultural; B) Espetáculos e celebrações; C) Artes visuais e 

artesanato; D) Livros e periódicos; F) Design e Serviços Criativos; E) Audiovisual e 

Mídias Interativas. Os setores criativos relacionados são o turismo e o de esportes e lazer. 

O Patrimônio Imaterial (expressões e tradições orais, rituais, línguas e práticas sociais) 

também faz parte do mencionado escopo.   

  No escopo dos setores criativos definidos pelo MinC (2011), a moda, o design e 

arquitetura são setores do campo das criações culturais e funcionais. As publicações e 

mídias impressas; o cinema e vídeo, fazem parte do campo do audiovisual, do livro, da 

leitura e da literatura. A música faz parte do campo das artes e espetáculos, ao lado do 



191 
 

circo, teatro e dança. As outras duas categorias culturais do escopo dos setores criativos 

do MinC são: o campo das expressões culturais (artesanato, culturas populares, culturas 

indígenas, culturas afro-brasileiras, artes visuais e arte digital) e o campo do patrimônio 

(patrimônios material e imaterial; arquivos e museus). Os principais norteadores da 

economia criativa brasileira são: a diversidade cultural, a sustentabilidade, a inovação e a 

inclusão social.    

Hoje, o RN convive tanto com o progresso de diversificada economia de ramos 

tradicionais – agricultura, pecuária, mineração, pesca, comércio, indústria, turismo, 

serviços –, quanto no planejamento dessas novas tendências ligadas à criatividade e 

inovação. Em relação aos citados ramos econômicos tradicionais, a exemplo de outros 

Estados nordestinos, no período 2010-2015 o RN vinha alcançado índices de crescimento 

econômico anual acima da média nacional, enquanto simultaneamente persistiam 

estruturas arcaicas que geram analfabetismo, miséria, pobreza, exclusão. Como superar 

essas estruturas ultrapassadas? Economistas liberais e os neoliberais argumentam que a 

superação se dará pelo próprio crescimento econômico, para isso sendo necessário deixar 

tudo na ‘mão invisível’ do mercado. 

 O Governo Federal nas gestões do PT, por sua vez – sintonizado com o novo 

desenvolvimentismo, período 2003 a 2014 – renovou a participação do Estado no 

planejamento do desenvolvimento econômico e social. Desse modo, tal participação do 

Estado no planejamento ocorreu tanto por meio de novas políticas econômicas – como o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), quanto por renovadas políticas culturais, 

como o SNC e a economia criativa, e por ações afirmativas, como o Bolsa Família, o 

Programa Universidade para todos (ProUni), dentre outras. 

Em nível nacional, por iniciativa do MinC, destacou-se também a criação e 

implantação do Vale Cultura. Faz parte das ações ligadas ao Procultura, relacionadas a 

financiamentos, incentivos e benefícios concedidos para estimular a cidadania e consumo 

cultural. Nesse sentido, a exemplo do que ocorre em nível nacional, com a lei Rouanet, a 

qual poderá ser extinta para ceder lugar ao Procultura, ao longo de mais de três décadas 

vem sendo debatidas formas de democratizar o acesso à lei Câmara Cascudo e Lei Djalma 

Maranhão. Foram várias as tentativas para alterar essas legisalações, em debates entre 

gestores, produtores culturais, artistas e intelectuais, em negociações com tributaristas, 

secretários de planejamento do Governo do Estado e gestores da FJA; igualmente 

tributaristas da Prefeitura de Natal e gestores da Funcarte. 
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Embora não seja considerada oficialmente uma grande metrópole – fala-se em 

média metrópole -, a região metropolitana da Grande Natal é formada por alguns dos 

municípios que mais crescem no Estado, como Parnamirim, Macaíba, Extremoz e São 

Gonçalo do Amarante, este último, sede do mais novo aeroporto internacional da capital 

potiguar, o primeiro a ser privatizado no País. Trata-se de um aeroporto com ampla área 

para crescimento, que ambiciona transformar o município numa cidade aeroportuária, se 

possível com hub de empresas de aviação (negociava-se o hub da Latam); de 

comunicação (hub dos Correios também estava em negociação) e de logística.  

É nesse contexto, no qual destaca-se também uma produção cultural diversificada, 

que se discutem os conceitos e implementação de economia criativa e cidade inteligente 

em Natal, cidade que por volta de 2015 contava com uma população estimada de 887.662, 

segundo dados do IBGE (2016).  Tais debates ocorrem por iniciativas do Governo do 

Estado; da Prefeitura de Natal; da UFRN; de entidades representativas da iniciativa 

privada e outros setores da sociedade civil.  

De acordo com Martel (2012;2015), o livro “Smart” se concentrou na internet e 

no mundo digital. Para isso, na pesquisa de campo, esse autor realizou milhares de 

entrevistas em cerca de 50 países que ele percorreu ao longo de cinco anos, abordando 

questões sobre a globalização da cultura e atuais inovações midiáticas, tecnológicas, 

culturais, pós advento da internet.  De acordo com ele, a internet “é mais smart do que 

supomos” e esse é o motivo da escolha do título do livro.  Comenta que a palavra “smart”, 

“inteligente” ou “astucioso” em inglês, remete a usos diferentes: fala-se de smartphone, 

de smart city (cidade inteligente), de smart grid (rede de energia inteligente), de Smart 

TV, dentre outras.   

Segundo Martel (2015, p. 13), “smart” indica uma mutação fundamental da web, 

a mutação que está em curso: a passagem da informação para a comunicação e, 

atualmente, para a internet do conhecimento. Comenta que em vez de se limitar a receber 

conteúdos, os internautas, com a web chamada 2.0, começaram a produzi-los, e hoje a 

transformam numa ferramenta de desenvolvimento humano. Sobre as inovações, pólos 

tecnológicos, startups, mudanças culturais, Martel fez pesquisas no Vale do Silício, nos 

EUA; na China, na Índia, no México... Do Brasil, Martel (2015, p. 121) cita o Porto 

Digital, de Recife, onde realizou pesquisa de campo. Trata-se de um cluster de tecnologia, 

um elogiado e bem sucedido parque tecnológico localizado no centro histórico do Bairro 

do Recife, reunindo iniciativa privada, governo e universidades. 
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Enquanto as revitalizações de bairros históricos e áreas portuárias já se tornaram 

realidade em outras cidades, como no exemplo citado de Recife – em nível nacional 

existe, inclusive, uma  Associação Brasileira de Cidades Históricas (ABCH) – em Natal 

existem muito mais discussões teóricas  sobre o assunto do que  efetivas ações práticas 

para que a revitalização do bairro histórico da Ribeira não se limite a alguns 

empreendimentos culturais na rua Chile e na Praça Augusto Severo, onde se localiza o  

Teatro Alberto Maranhão e o Museu de Cultura Popular. Ali, a Prefeitura de Natal realiza 

eventualmente ações culturais importantes, como o encontro anual de escritores locais e 

escritores convidados, vindos de outros Estados. Tais iniciativas fazem parte das batalhas, 

de mais de duas décadas, de artistas, intelectuais e demais segmentos da sociedade civil 

potiguar pela revitalização da Ribeira.  

Principal centro comercial da cidade nas primeiras décadas do século 20, área 

onde se localiza o porto, algumas das principais repartições públicas federais na cidade, 

a Ribeira viveu anos de glória e outros de declínio. Desde os anos 80, arquitetos e 

estudiosos da questão urbana, como Haroldo Maranhão; outros,  ligados à história, como 

o professor e escritor Cláudio Galvão; e à preservação do patrimônio histórico, como a 

arquiteta Jeanne Fonseca Leite Nesi,  tem escrito textos acadêmicos, divulgado na 

imprensa, e se dedicado ao trabalho diário na preservação de bens do patrimônio histórico, 

artístico e cultural. Haroldo Maranhão tem se destacado nas batalhas culturais acerca da 

conscientização da necessidade de revitalização do bairro histórico. Mais recentemente 

esses estudos acadêmicos receberam novas contribuições, com a mencionada Tese de 

Daline Souza (2013). 

Enquanto projetos de maior abrangência ainda aguardam para sair do papel e 

tornar-se realidade, algumas iniciativas particulares, como a Casa da Ribeira, e outras, 

pontuais, por parte da Prefeitura ou do Governo do Estado, tem procurado renovar não só 

vida artística, boêmia e cultural daquela importante área de Natal, mas caracterizá-la 

como a principal área de criatividade e suas relações com a economia criativa e iniciativas 

de uma cidade inteligente e humana. Na realidade, se houvesse menos burocracia cultural 

e mais conscientização, a Ribeira, que se pretende um dos mais tradicionais territórios 

criativos da capital potiguar,  poderia se tornar de fato o grande laboratório da economia 

criativa de Natal; da cidade criativa e de uma cidade inteligente.  

Por ora, a criatividade, a inovação, em Natal, tem vindo mais da UFRN – com a 

Escola de Ciência e Tecnologia (EC&T) e o Instituto Metrópole Digital (IMD) – embora 
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neste, muitas vezes por demais sintonizado com políticas neoliberais de um ‘jet set 

telemático’. Ao abordar essa expressão ‘jet set telemático’, Bretas (sd), comenta: 

 

a possibilidade do ocultamento de processos informáticos relaciona-se, entre outras 

causas, com a ‘emergência e consolidação de um jet set telemático de direção estratégica’, 

que torna viável o controle tecnológico e retira a visibilidade do olhar público para 

questões fundamentais à compreensão sobre a atuação político administrativa” 

(DREIFUSS, 1992, apud BRETAS, sd). 

 

            Em artigo para o Compós, da Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Comunicação, Bretas (sd) acrescenta que “a ideia de ‘jet set’ guarda uma 

identificação como o que Wark (2004) chamou de classe vetorialista, em seu Manifesto 

Hacker”. (WARK, 2004, apud BRETAS, sd) acrescenta que, desse modo, “a informação 

se torna uma forma de propriedade (assim como a terra ou o capital) monopolizada por 

uma classe que controla os vetores nos quais a informação é produzida, processada e 

disseminada”. 

           Nesse contexto de busca de criatividade e inovação tecnológica, em âmbito local, 

o Campus do IFRN em Natal e interior também tem dado suas contribuições; enquanto o 

Governo do Estado e a Prefeitura da capital têm prometido implementar polos 

tecnológicos; incentivar pesquisas para a inovação digital e implementação local do 

conceito de cidade inteligente.  Enquanto isso, concomitantemente ao fato de  ocorrer  

muito debates teóricos, por meio de palestras e outros eventos, e retórica de políticos e 

gestores, é igualmente significativo o noticiário sobre estudantes da UFRN, do IFRN e 

outras universidades, que tanto se destacam em competições de nível nacional e 

internacional em Tecnologia de Informação, Robótica,  quanto pelo fato de  que recebem 

convites de grandes empresas de tecnologia digital para trabalhar em outras cidades e 

países, numa lamentável fuga de cérebros. 

Tanto nas áreas periféricas, emergentes ou nos centros urbanos mais avançados, 

tais fatos e fenômenos ocorrem nos espaços sociais e espaços virtuais: na educação – 

conforme informações da renomada especialista Martha Gabriel (2013); no trabalho, no 

consumo, no lazer... Na educação local, além de outros exemplos anteriormente citados, 

um fato importante é a  garantia de banda larga por fibras ópticas, como por exemplo no 

projeto Giga Metrópole – rede implantada pela UFRN e MEC que interliga 352 escolas 

públicas e três instituições de ensino superior no RN. No consumo, além das novas formas 

de pagamento, como o internet banking, PayPal; o crescimento do Big Data; até as mais 

recentes pesquisas, com a internet das coisas, spintrônica, computador quântico... 
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Desse cenário, muitas coisas já são realidade no cotidiano da população, enquanto 

outras parecem ainda ficção científica, sonhos de urbanização futurista que parece 

irrealizável, dividindo os estudiosos dessas questões entre aqueles que são otimistas, 

como os especialistas Erik Brynjolfsson e Andrew McAffe (2015), autores do  livro “A 

segunda era das máquinas – Trabalho, progresso e prosperidade em uma época de 

tecnologias brilhantes”; e aqueles mais críticos, como o cineasta alemão Werner Herzog,  

diretor do documentário “Eis os delírios do mundo conectado” (2016), disponível on line.    

  Não obstante, é fundamental estimular sempre a criatividade e inovação. Nesse 

aspecto, a descontinuidade na incubadora RN Criativo é lamentável, porque tal iniciativa 

é fundamental não só para melhor qualificação de mão de obra no setor cultural – seja de 

artesãos, artistas e outros trabalhadores, como também a qualificação de gestores ou 

executivos, além de servir para o aprimoramento de novas conceituações sobre 

criatividade, incubadoras, inovação e empreendedorismo. 

 Nessa perspectiva, a neurocientista e professora da Universidade de Stanford, 

Tina Seelig (2012, p. 17) comenta que o método científico é de muita valia quando se 

tenta descobrir os mistérios do mundo. Porém, ela pondera, é “necessário um conjunto 

extra de ferramentas e técnicas – pensamento criativo – quando se trata de inventar e não 

de descobrir”. Explica: 

 

 Essas duas ações são completamente diferentes, mas trabalham em conjunto. Assim 

como o método científico, o pensamento criativo usa ferramentas bem definidas, 

desmistificando o caminho para a invenção, e fornece um campo valioso para criar algo 

novo. Cientistas famosos e inovadores de todos os campos caminham entre a descoberta 

e a invenção, usando tanto processos científicos quanto criativos. (SEELIG, 2012, p.17). 

 

 Ao procurar  desmistificar o processo que envolve a inovação e a solução criativa, 

que parecem misteriosos, o que ela faz a partir das experiências didáticas naquela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Universidade estadunidense, Seelig (2012) criou um modelo instigante, que ela chama de 

‘Máquina da Inovação’, com seis partes que se relacionam conjuntamente para 

desenvolver a criatividade: conhecimento, imaginação, atitude, recursos, habitat e cultura. 

De acordo com esse modelo, o conhecimento fornece o combustível para a imaginação, 

que por sua vez é catalisadora para transformar o conhecimento em novas ideias, cabendo 

à atitude ser a faísca que aciona a Máquina da Inovação. Quanto às “três partes externas 

da máquina”, os recursos são todos os bens na comunidade; o habitat é o ambiente local, 

inclusive a casa, escola ou escritório; e a cultura compreende crenças, valores e 
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comportamentos coletivos em sua comunidade.  Seelig (2012, p. 22) explica como criou 

esse operador cognitivo: 

 

Escolhi a palavra “máquina”, “engine” no original, porque, assim como “ingenius”, 

deriva do latim e significa “meio para se obter algo”, além de ser um lembrete de que 

esses traços são naturais a todos nós. Meu objetivo é fornecer um modelo, um vocabulário 

compartilhado e um conjunto de ferramentas que você possa usar imediatamente de forma 

a analisar e melhorar sua própria criatividade e a da sua equipe, organização ou 

comunidade. (SEELIG, 2012, p. 22). 

 

Na sequência da argumentação, Seelig (2012, p. 29) cita o inovador artista visual 

M. C. Escher e o compositor John Cage como exemplos de artistas e músicos que “se 

especializaram em mudar nossa moldura de referência para nos incentivar a ver o mundo 

com novos olhos”. Páginas adiante, a autora cita exemplos de inovadores na área 

tecnológica, como Derek Silvers, fundador da CD Baby; e os donos da Netflix, empresa 

em que os empreendedores souberam perceber o momento de passar de empresa de 

locação de DVD para fornecedor de vídeos on line, por demanda, no streaming, dentre 

outros exemplos de criatividade e inovações, em outros setores, como a gastronomia. 

Menciona exemplos muito curiosos, com viés científico, mas pouco conhecidos do 

grande público leitor potiguar, ou brasileiro de modo geral, como por exemplo a “Teoria  

da Solução Criativa  de Problemas”, ou metodologia TRI Z (acrônimo russo), 

originalmente desenvolvida  nos anos 1950  por Genrich Altshuller, um inventor 

soviético.  

Segundo Tina Seelig (2012, p. 55), o livro de Altshuller, Creativy as an exact 

Science (em português, Criatividade como uma Ciência Exata), “descreve seus quarenta 

princípios criativos”. Seelig (2012, p. 55) informa que, com base na abordagem científica 

de Altshuller, outros criaram um processo ainda mais detalhado chamado de “Algoritmo 

da Solução Criativa de Problemas”, que inclui um método com oitenta e cinco passos 

para resolver problemas complicados. Não obstante, depois de ressaltar que “conforme 

demonstram essas variadas abordagens, existem mais de uma maneira de fugir do óbvio 

para obter novas ideias”, Seelig (2012, p. 57) afirma que dentre as ferramentas que já se 

mostraram ser mais bem sucedidas, a preferida dela é o brainstorming, conhecido desde 

os anos 1950. Todavia, como ela ressalta, o brainstorming, quando bem feito, “permite 

que você ultrapasse o primeiro conjunto de ideias rapidamente e caminhe em direção 

àquelas que são muito menos óbvias”.        
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               No Brasil, o conceito de inovação está essencialmente imbricado ao conceito de 

economia criativa, pois o processo de inovar envolve elementos importantes                                                                                                                                                                         

para o seu desenvolvimento. Conforme enfatiza o “Plano da Secretaria da Economia 

Criativa” (2012, p. 34), a inovação exige conhecimento, a identificação e o 

reconhecimento de oportunidades, a escolha por melhores opções, a capacidade de 

empreender e assumir riscos, um olhar crítico e um pensamento estratégico que permitam 

a realização de objetivos e propósitos.  

Ainda de acordo com o texto do citado Plano (2012, p. 34-35), se antes o conceito 

de inovação tinha uma correspondência direta com crescimento econômico, 

quantitativamente falando; hoje ele é compreendido tanto como aperfeiçoamento do que 

está posto (inovação incremental), quanto como criação de algo totalmente novo 

(inovação radical). Seja incremental ou radical, a inovação em determinados segmentos 

criativos (como o design, as tecnologias da informação, os games, etc) tem uma relação 

direta com a identificação de soluções aplicáveis e viáveis, especialmente nos segmentos 

criativos cujos produtos são frutos da integração entre novas tecnologias e conteúdos 

culturais. Ela pode se dar tanto na melhoria e/ou na criação de um novo produto (bem ou 

serviço) como no aperfeiçoamento e redesenho total de um processo. 

Todavia é importante ressalvar o seguinte: no campo das artes, a inovação também 

possui outros significados. No campo artístico e cultural, por vezes a inovação pressupõe 

a ruptura com os mercados e o status quo. Por isso, conforme enfatiza o texto do Plano 

mencionado (2012, p. 35), “a inovação artística deve ser apoiada pelo Estado, o qual deve 

garantir, através de políticas públicas, os produtos e serviços culturais que não se 

submetem às leis de mercado”. 

Ainda conforme o texto do Plano (2012, p. 35), assumir a economia criativa como 

vetor de desenvolvimento, como processo cultural gerador de inovação, “é assumi-la em 

sua dimensão dialógica, ou seja, de um lado, como resposta a demandas de mercado, de 

outro, como rompimento às mesmas”.  

  Da mesma maneira que a indústria do turismo, uma das chamadas indústrias 

criativas, o artesanato é uma das atividades mais importantes da economia criativa no RN, e em 

muitos aspectos são atividades complementares.  Além do Centro de Turismo em Natal e outros 

locais de comercialização de artesanato, esse mercado conta com das principais feiras de negócios 

realizadas na capital potiguar: a Fiart. A feira, com os mais diversos tipos de produtos, muitos 

comercializados com os turistas.   
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 Acerca da implementação dos conceitos de economia criativa tomamos como 

referências iniciais aquelas que citam exemplos dos australianos e dos ingleses, 

especialmente os de Londres, na conceituação e modelos de economia criativa, na 

acepção contemporânea.  (MIRSHAWKA,2016). 

O design é um dos setores mais estratégicos da chamada economia criativa. A 

inovação tecnológica, no contexto atual, é também um dos princípios norteadores da 

economia criativa brasileira, conforme políticas, diretrizes e ações da Secretaria de 

Economia Criativa/Ministério da Cultura (MinC). Segundo o “Plano da Secretaria da 

Economia Criativa” (2012), os outros princípios norteadores são a diversidade cultural, a 

sustentabilidade e a inclusão social. Em relação ao Ministério da Ciência e Tecnologia, 

por exemplo, parceiro do MinC nessa área, a Economia Criativa trabalha com jogos 

eletrônicos, novas mídias, redes e coletivos. 

Todos esses setores da economia criativa – cinema, gastronomia, software, artes 

visuais, rádio, TV e vídeo, música, conteúdo digital, moda, artes cênicas, arquitetura e 

design – são trabalhados, em nível local, principalmente pelo Sebrae/RN, que em 2015 

lançou o seu primeiro edital. Os Editais têm sido uma das principais formas de política 

cultural usadas por órgãos públicos e privados em Natal e outras cidades do Estado.  Na 

área do audiovisual potiguar, o assunto é abordado no texto “Políticas públicas voltadas 

à produção audiovisual no Rio Grande do Norte: relato do edital cine Natal (2013/2014)”, 

de Diana Coelho (2016).    

 Acerca da Gestão em Política Cultural por gestores de órgãos públicos e/ou 

privados, Teixeira Coelho (2004, p. 116-118) comenta, no verbete ‘cultura organizacional 

da cultural’ que as diferentes instituições – universidades, sindicatos, empresas privadas, 

agremiações esportivas, igrejas – têm, cada uma, sua própria cultura organizacional.  Esta 

é “entendida como sistema complexo de valores, nem sempre explícitos, que orienta o 

comportamento dos atores nelas envolvidos”. Teixeira Coelho (2004, p.116-118) 

acrescenta que o mesmo é válido para as instituições culturais, como secretarias 

governamentais, ministérios, etc. Acrescenta que  

 

estas instituições culturais, quando observadas à luz da dinâmica cultural em que estão 

insertas e que deveriam promover, têm, ou deveriam ter uma cultura organizacional 

própria que conflita em ampla medida com a cultura organizacional da burocracia 

administrativa pensada, na área pública, para gerenciar domínios como o das atividades 

financeiras, obras públicas, contratação de recursos humanos, etc. (TEIXEIRA 

COELHO, 2004, p. 116). 
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 Ao comentar esses fatos administrativos, Teixeira Coelho (2004, p. 116) ressalta 

que “essa burocracia administrativa opera sobre princípios como ‘concorrência’, ‘menor 

preço’, ‘prazos mínimos’ e ‘previsão’ (de custos, de conclusão), que nem sempre, para 

dizer o mínimo, se aplicam ao domínio da cultura”. Explica:  

 

 Na cultura, sobre o conceito da similaridade, que impera nas demais áreas (entre dois 

pregos similares, será comprado o mais barato), prevalece o princípio da pessoabilidade, 

baseado na dessemelhança: este artista não é o similar daquele e, apesar de ser mais carto 

(ou, às vezes, por isso mesmo) deve ser contratado no lugar daquele.   Medidas como 

concorrências públicas, portanto – fundamentais em outras áreas para evitar-se 

protecionismos e garantir o melhor uso do dinheiro público –,  não apenas não têm sentido 

na área da cultura como podem produzir efeitos exatamente opostos àqueles procurados. 

(TEIXEIRA COELHO, 2004, p. 116). 

 

 No conjunto, a cultura organizacional da cultura é específica e de difícil 

compreensão para a cultura organizacional da administração pública como um todo, 

argumenta Teixeira Coelho (2004, p. 116). Acrescenta que, como a administração pública 

ainda é dividida “entre setores nobres (obras públicas, indústria e comércio, fazenda, 

agricultura) e setores pobres (cultura e educação, além de saúde, por exemplo)”. Desse 

modo, “como aqueles predominam sobre estes, a cultura organizacional dos primeiros é 

imposta aos segundos”.  

 De fato, quando se observa em nível local o Governo do Estado, por meio da 

SEEC/FJA, deixar a Biblioteca Pública Câmara Cascudo e o Teatro Alberto Maranhão 

fechados durante anos, conquanto gestores da FJA procurem contemporizar essa situação 

em suas justificativas no noticiário da mídia jornalística local, os comentários de Teixeira 

Coelho (2004, p. 116-118) são mais do que pertinentes.  

 Assim como a cultura tem uma cultura organizacional própria, cada de suas 

subáreas desenvolve uma cultura organizacional específica, enfatiza Teixeira Coelho, 

2004, p. 117). Exemplifica com o fato de que cultura organizacional do “cinema é em 

princípio distinta da cultura da música, ambas divergem da cultura das artes plásticas e 

assim por diante”. 

Nessa direção, é importante destacar o papel do conhecimento nas teorizações da 

Gestão na área acadêmica de Administração, seja pública ou privada. Em  Administração 

de Empresas, a Gestão do Conhecimento ganhou impulso no Brasil com o advento da 

Globalização contemporânea, Internet e Tecnologia da Informação.  A Gestão do 

Conhecimento é interdisciplinar e conceitualmente polissêmica. Os teóricos mais 

conhecidos são os japoneses Nonaka e Takeuchi (2008).  É um dos assuntos estudados 
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na contemporaneidade na Teoria Geral da Administração (TGA), teorização que começa 

com as inovações criadas, no século 20, por Taylor e Fayol; aborda a teoria burocrática 

de Max Weber; e prossegue na atualidade com  a Teoria dos Sistemas, dentre outras.  

Com o crescimento exponencial de ‘dados’ (registros de eventos, não têm 

significado inerente), ‘informações’ (conjunto de dados dentro de um contexto) e 

‘conhecimentos’ (informações que devidamente tratadas mudam o comportamento do 

sistema), são termos e conceitos objeto de distinção e teorização em Gestão do 

Conhecimento. Essas e outras questões são abordadas por Wanda A. M. Hoffman (2012)  

no livro “Gestão do conhecimento – aprender e compartilhar”.  

Especificamente  sobre a gestão em política cultural, temas abordados com mais 

frequência são a economia da cultura, a indústria cultural, hibridação, globalização, mas 

especialistas da área também estão atentos às teorizações sobre gestão estratégica, o valor 

da gestão em empresas culturais, dentre outros, como mostra o livro “Gestão cultural – 

significados e dilemas na contemporaneidade”, organizado por Cláudia Leitão (2003).    

Em tempos de Big Data – significa grande volume de informação nos ambientes 

de interação digital – aumentam o noticiário e as discussões acadêmicas sobre os novos 

rumos da inteligência artificial. Essa grande quantidade de informação que caracteriza o 

Big Data é gerada à medida em que os consumidores usam cartão de crédito ou de débito, 

jogam games, acessam o streaming no computador, tablet, smartphone, SmarTV, dentre 

outras ações. A questão é que quando esse Big Data é organizado e analisado, revela 

hábitos de trabalho, consumo, educação, cultura e lazer de milhões de pessoas, cujos 

passos são rastreados, o que pode afetar a privacidade e direitos dos cidadãos. Para que 

tal não ocorra, legislações estão sendo atualizadas em nível local, nacional e internacional.    

Quanto à Robótica, em Natal, já existe escola de ensino básico, a RoboEduc 

especializada no ensino de robótica para crianças e adolescentes. Até que ponto essas 

tendências anunciadas poderão se tornar realidade e o que é mera futurologia? Essas e 

outras questões são discutidas na Campus Party, evento científico, tecnológico e cultural 

realizado em várias cidades do Brasil e do exterior, tendo Natal sido incluída no roteiro. 

 

3.7   Apreciação Crítica de Espetáculos 

 

 No jornalismo cultural e demais segmentos das mídias contemporâneas, a palavra 

espetáculo é uma das mais usadas, com os mais diversos significados, já que por essa 

polissemia tanto se pode falar que o desfile das escolas de samba é o maior espetáculo 
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cultural ao vivo, do planeta, quanto igualmente se pode falar que um evento esportivo, a 

Copa do Mundo da Federação Internacional de Futebol (Fifa), a cada quatro anos, é o 

maior espetáculo  do planeta. 

 Nas áreas de arte e cultura, uma das primeiras críticas à ideia de espetáculo foi 

feita por Bertold Brecht, na critica a ilusionismo teatral. No teatro épico brechtiano, um 

dos principais conceitos é o de distanciamento crítico.  Crítica também é a abordagem de 

Guy Debord em livro que se tornou um clássico, “Sociedade do espetáculo”. Situacionista 

e um dos intelectuais de maior renome do maio de 1968 francês, Guy Debord permanece 

atual na crítica ao capitalismo em tempos de fetiche da mercadoria. Ainda mais 

contemporâneas são as teorizações de Patrice Pavis (2008) , que ensina como pesquisar e 

aplicar questionários específicos para a análise de espetáculos: teatro, mímica, dança, 

dança-teatro e cinema.  Em nível local, a ideia de espetáculo – seja por meio de críticas 

brechtianas, como o efeito de distanciamento, seja por meio de novas concepções 

artísticas acerca da interação espectador e obra de arte – está muito ligada às artes cênicas, 

à performance, arte com computador, dentre outras tendências. No teatro de grupos locais 

veteranos, como por exemplo o Alegria, alegria; e a Cia Estandarte de Teatro aos da nova 

geração, como os Clowns de Shakespeare, este com a peça Jacy, no teatro; e o criativo 

Circo Grock, na arte circense. 

 A criatividade no uso de novos recursos cenográficos, a  competente utilização  de 

imagens visuais filmadas, e ao vivo; o enfoque do teatro documento, enfim a bem 

sucedida mise-en-scéne  construída por Henrique Fontes, como co-autor, diretor da peça 

e ator – no palco em dupla com Quitéria Kelly –, fizeram de “Jacy” um espetáculo que, 

principalmente no período 2010-2015, mereceu os mais calorosos aplausos da plateia e 

da crítica. Na verdade, a construção dessa bem sucedida montagem teatral não se deve 

apenas à inspirada atuação de Henrique ou competente desempenho de Quitéria, mas sem 

dúvidas à soma de inegáveis talentos e  sensibilidades dos autores da peça, a poeta 

Iracema Macedo e o escritor Pablo Capistrano – ambos com formação em filosofia –, 

além da criativa atuação multimídia do video-maker Pedro Fiuza durante a encenação.    

 Quanto à participação do público e a construção de uma cidadania cultural, 

destaca-se um aspecto importante. Trata-se do fato de que uma das primeiras questões a 

ser abordada, na avaliação de determinada política cultural, seja por meio da metodologia 

de avaliação de políticas públicas ou por outro tipo de avaliação cultural, intelectual ou 

cognitiva, está relacionada às especificidades da mensuração em artes e culturas, seja 

tomando-se como parâmetros critérios quantitativos ou qualitativos. 
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4 - AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PNC/SNC 

NO RIO GRANDE DO NORTE (2010-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

CAPÍTULO 4 – AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PNC/SNC NO RIO 

GRANDE DO NORTE (2010-2015) 

 

 São apresentados, aqui, os resultados da Pesquisa “Sistema Nacional de Cultura 

(SNC): Uma Avaliação da Implementação no RN (2010/2015)”. Os resultados 

alcançados foram avaliados por critérios metodológicos da sociologia e das normas da 

Avaliação de Políticas Públicas. Para realizar a presente Avaliação de Implementação, 

foram delimitados, a partir do desenho institucional do Sistema Nacional de Cultura, os 

seguintes indicadores: 

• Implementação de Secretaria de cultura ou órgão equivalente; 

• Criação do Conselho de Política Cultural;  

• Realização de Conferência de Cultura; 

• Elaboração de Plano de Cultura; e 

• Sistema de Financiamento à Cultura com existência obrigatória do Fundo de 

Cultura.  

  Embora em política cultural, na qual especialistas quando abordam a questão de 

indicadores se refira a ‘indicador cultural’ – como é exemplo o Sistema Nacional de 

Informações e Indicadores Culturais (SNIIC) – aqui, neste capítulo, trabalha-se com o 

termo técnico de ‘indicador social’, usado nas Ciências Sociais.  

 De acordo com Januzzi  (2012, p. 21) indicador social “é uma medida, em geral, 

quantitativa, dotada de significado social substantivo, usado para substituir, quantificar 

ou operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa 

acadêmica) ou programático (para formulação de políticas)”. Essa e outras questões são 

discutidas no tópico sobre questões metodológicas de avaliação de políticas públicas e a 

construção de indicadores.  

 Em um dos tópicos, gestores e agentes de política cultural avaliam a 

implementação do PNC/SNC, bem como as ações para implementar os respectivos Planos 

e Sistemas Estadual e Municipais de Cultura, no RN, no Quinquênio 2010-2015. Para 

isso, foram aplicados questionários da Pesquisa de Campo e abordados se, no Rio Grande 

do Norte, os indicadores desta Avaliação, construídos a partir da meta 1 do PNC/SNC, 

foram alcançados ou não na implementação do Sistema Nacional de Cultura, ao qual 

deverão ser interligados os Sistemas Estadual e Municipais de Cultura. No tópico 

seguinte, é a vez da avaliação segundo os artistas, intelectuais e produtores culturais.  
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4.1 -  Questões Metodológicas de Avaliação de Políticas Públicas e a Construção de 

Indicadores 

  

 Existem vários tipos de Avaliação de Políticas Públicas: Avaliação de Processo; 

de Impacto; de Implementação, dentre outras. A avaliação de uma política pública 

pressupõe sempre uma atribuição de valor. Ou seja, um julgamento a partir de uma ideia 

de justiça social e o mesmo se aplica no caso de avaliação de políticas públicas para a 

cultura. Aqui, trabalha-se especificamente com a Avaliação de Implementação.  

 Segundo Arretche (2007, p. 29), é fundamental a distinção do que se entende por 

avaliação de uma dada política pública em relação a outras modalidades de avaliação: a 

avaliação política e a análise de políticas públicas. Enfatiza que, como qualquer forma 

de avaliação envolve necessariamente um julgamento, uma medida de aprovação ou 

desaprovação, não existe possibilidade de que qualquer modalidade de avaliação ou 

análise de políticas públicas possa ser apenas instrumental, técnica ou neutra. E que o uso 

adequado dos instrumentos de análise e avaliação são importantes para não se confundir 

opções pessoais com resultados de pesquisa.  

 Por avaliação política entende-se “a análise e elucidação do critério ou critérios 

que fundamentam determinada política: as razões que a tornam preferível a qualquer 

outra” (FIGUEIREDO e FIGUEIREDO, 1986 apud ARRETCHE, 2007, p. 30). Já em 

relação à análise de políticas públicas “entende-se o exame da engenharia institucional e 

dos traços constitutivos dos programas” (ARRETECHE, 2007, p. 30). Quanto às 

tendências de avaliação de políticas públicas, destacam-se: avaliação de Eficácia, 

avaliação de Eficiência e avaliação de Efetividade.  

 Por avaliação de Eficácia, entende-se a relação entre os objetivos e instrumentos 

explícitos de um programa e seus resultados efetivos, metas propostas e metas alcançadas, 

instrumentos previstos para implementação e os efetivamente empregados.                              

(ARRETCHE, 2007, p. 34) 

 A de Eficiência avalia a relação entre o esforço empregado na implementação de 

uma dada política e os resultados alcançados, ou seja, demonstra uma necessidade urgente 

de racionalização dos gastos públicos e sua eficiência, exerce um controle sobre as ações 

do governo a partir dos seus gastos. (ARRETCHE, 2007, p.34-36) 

 A avaliação de Efetividade é o exame da relação entre a implementação de um 

determinado programa e seus impactos e/ou resultados a partir da verificação de uma 



205 
 

efetiva mudança nas condições prévias de vida das populações atingidas pelo programa. 

(ARRETCHE, 2007, p.31-32). 

 Aqui, é empreendida a avaliação do grau de efetividade da implementação de 

políticas públicas, no caso políticas culturais. Tal avaliação constitui-se da verificação 

empírica dos resultados de um programa e/ou projeto que traz em uma realidade concreta 

uma política pública. No caso em foco, empreende-se uma avaliação dos resultados 

obtidos pela Fundação José Augusto, no âmbito estadual, e nos órgãos públicos 

responsáveis pelas políticas culturais na capital – Secretaria Municipal de 

Cultura/Funcarte; e nos órgãos públicos responsáveis pela política cultural em  dez 

municípios  do RN, que compõem a amostra da pesquisa, acerca da elaboração e 

implementação de Planos e Sistemas de Cultura. 

 Antes de mencionar outros aspectos específicos de Avaliação de Políticas 

Públicas, é fundamental enfatizar que a pesquisa em sociologia, segundo Combessie 

(2004), metodologicamente pode ser dividida em duas grandes partes: 1) a descoberta e 

coleta dos dados, consiste em observação,  estruturação das entrevistas, elaboração de 

questionários; sondagens, amostras; 2) o tratamento: análise e síntese, no qual se deve 

ordenar, classificar; estabelecer classificações e relações estatísticas entre duas variáveis, 

dentre outras normas no sentido do que ele chama de ‘sociologizar o método’.  

Combessie (2004, p.16-20), ao comentar alguns princípios de organização e de 

método, no ítem sobre ‘explorar e verificar’ durante a pesquisa, afirma que “desenvolver 

cada método segundo sua lógica específica é ajustar seu lugar no desenrolar de uma 

pesquisa”. Explica que toda pesquisa sociológica, partindo das representações sociais 

preexistentes (“prenoções”, de acordo com Durkheim; “relações com os valores”, 

segundo Max Weber; “ideologias dominantes”, nas palavras de Karl Marx, mas também, 

segundo Thomas Khun, “paradigmas” que estruturam as problematizações científicas...), 

se inscreve numa tensão entre um pólo de descoberta (“dedicar-se a descobrir o novo”, 

em Durkheim), e um polo de verificação  (“comparar com a realidade”, em Weber, e 

“administração da prova”, em Durkheim).  

Trabalha-se aqui com métodos qualitativos e quantitativos. Para Richardson 

(2008), 

 em sentido genérico, método em pesquisa significa a escolha de procedimentos 

sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos. Esses procedimentos se 

aproximam dos seguidos pelo método científico que consiste em delimitar um problema, 

realizar observações e interpretá-las, com base nas relações encontradas, fundamentando-

se, se possível, nas teorias existentes. (RICHARDSON, 2008, p.70).  
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 De acordo com esse autor, “o método qualitativo difere, em princípio, do 

quantitativo à medida que não emprega um instrumental estatístico como base do 

processo de análise de um problema”. Desse modo, tal método “não pretende numerar ou 

medir unidades ou categorias homogêneas”. (RICHARDSON, 2008, p. 79).    

Segundo Minayo (2016, p. 12-13), o objeto das Ciências Sociais é histórico; além 

disso, existe uma identidade entre sujeito e objeto (“numa ciência, onde o observador é 

da mesma natureza que o objeto, e o observador é, ele próprio, uma parte de sua 

observação”). (LÉVY-STRAUSS, 1975, apud MINAYO, 2016, p. 13).  

Nessa direção, Minayo (2016, p. 14) afirma que o objeto das Ciências Sociais é 

essencialmente qualitativo. Argumenta que “a realidade social é a cena e o seio do 

dinamismo da vida individual e coletiva com toda a riqueza de significados dela 

transbordante”. E acrescenta: 

  

essa mesma realidade é mais rica que qualquer teoria, qualquer pensamento e qualquer 

discurso que possamos elaborar sobre ela. Portanto, os códigos das ciências que por sua 

natureza são sempre referidos e recortados são incapazes de conter a totalidade da vida 

social. As Ciências Sociais, no entanto, possuem instrumentos e teorias capazes de fazer 

uma aproximação da suntuosidade da existência dos seres humanos em sociedade, ainda 

que de forma incompleta, imperfeita e insatisfatória. Para isso, elas abordam o conjunto 

de expressões humanas constantes nas estruturas, nos processos, nas representações 

sociais, nas expressões da subjetividade, nos símbolos e significados.  (MINAYO, 2016, 

p. 14). 

 

 Minayo entende por metodologia o caminho do pensamento e prática exercida na 

abordagem da realidade. Segundo essa autora, a metodologia inclui a teoria da abordagem 

(o método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a 

criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade crítica e sua sensibilidade). 

A exemplo de Combessie (2004), também Minayo (2016, p.25) divide o processo de 

trabalho científico em pesquisa qualitativa em três etapas: 1) fase exploratória; 2) trabalho 

de campo; 3) análise e tratamento do material empírico e documental. 

  Deve-se observar também a distinção entre avaliação e monitoramento. A 

avaliação julga mérito; valor dos componentes de um programa; atividades realizadas e a 

realizar, com a finalidade de produzir resultados. No monitoramento, as características 

são: acompanhamento da execução; atividade gerencial; intervenção no curso do 

processo, e visa subsidiar decisões, identificar e corrigir problemas.   

 A Lei n° 12.343/2010, que instituiu o Plano Nacional de Cultura (PNC), criou 

também o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC). No 

Capítulo IV, “Do sistema de monitoramento e avaliação”, afirma no Art. 8º que: 
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compete ao Ministério da Cultura monitorar e avaliar periodicamente o alcance das 

diretrizes e eficácia das metas do Plano Nacional de Cultura com base em indicadores 

nacionais, regionais e locais que quantifiquem a oferta e a demanda por bens, serviços e 

conteúdos, os níveis de trabalho, renda e acesso da cultura, de institucionalização e gestão 

cultural, de desenvolvimento econômico-cultural e de implantação sustentável de 

equipamentos culturais”. (PNC, 2013, p. 167).  

 

 Conforme o Parágrafo único do Art 8º, “o processo de monitoramento e avaliação 

do PNC contará com a participação do Conselho Nacional de Política Cultural, tendo o 

apoio de especialistas, técnicos e agentes culturais, de institutos de pesquisa, de 

universidades, de instituições culturais, dentre outros”. Um dos objetivos do SNIIC é: 

 
 coletar, sistematizar e interpretar dados, fornecer metodologias e estabelecer parâmetros 

à mensuração da atividade do campo cultural e das necessidades sociais por cultura, que 

permitam a formulação, monitoramento, gestão e avaliação das políticas públicas de 

cultura e das políticas culturais em geral, verificando e racionalizando a implementação 

do PNC e sua revisão nos prazos previstos. (PNC, 2013, p. 167).    

 

 Quanto aos entes federativos, uma das principais características do SNIIC é a que 

estipula obrigatoriedade da inserção e atualização permanente de dados pela União e 

pelos Estados, Distrito Federal e Municípios que aderiram ao PNC e ao SNC.    

 Com relação à presente Avaliação de Implementação, em nível estadual, 

acrescento que Sônia Draibe (sd), ao tratar da avaliação de implementação e da 

metodologia de trabalho em políticas públicas, considera que uma das etapas ou planos 

primordiais do trabalho de pesquisa, se refere às preferências e escolhas iniciais do 

investigador.  

 Nessa etapa, segundo essa autora, “o avaliador de políticas públicas enfrenta, de 

início, as decisões acerca dos objetivos e do tipo de pesquisa que realizará” [se é acerca 

de Políticas, programas ou projeto], assim como as respeito “do recorte programático de 

intervenção que pretende avaliar”. (DRAIBE, sd, p.2).   

 Conforme Draibe (sd, p.2), ao explicar os objetivos, natureza e tipos de avaliações, 

 

 a pesquisa de avaliação aqui tratada é aquela que tem como objeto uma dada intervenção 

na realidade social, uma política pública, entendida então como a que se desenvolve em 

esferas públicas da sociedade (e não no plano privado e interno das instituições ou 

organizações da sociedade). (DRAIBE, sd, p.2).  

 

  

 Nesse sentido, a presente Avaliação de Implementação, consoante argumentação 

de Draibe (sd), esclarece que 
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políticas dessa natureza não se restringem, portanto, apenas às políticas estatais ou de 

governo, podendo abarcar, por exemplo, políticas de organizações privada ou não 

governamentais de quaisquer tipo, sempre e quando preservado o caráter público. 

(DRAIBE, s/d, p.2-3). 

  

 Draibe (s/d) esclarece ainda algumas premissas metodológicas ao enfatizar que  

 
o senso comum e algumas velhas lições de administração, teoria de organização ou 

técnicas de planejamento distinguem, em graus decrescentes de abrangência, políticas, 

programas e projetos. Tomemos um exemplo da política pública governamental 

brasileira. Se nos referimos à política educacional como o conceito mais abrangente da 

intervenção na educação, o programa da merenda escolar constitui uma, entre as tantas 

ações em que se desdobra aquela política, enquanto o projeto de descentralização do 

programa da merenda escolar constituiria uma unidade menor ainda de ação, entre as que 

integram o programa da merenda. (DRAIBE, s/d, p. 3).  

 

  No caso da presente Tese, a Avaliação se refere às Políticas culturais de 

implementação de Planos e Sistemas de Cultura em níveis federal, estadual e municipal. 

Nessas políticas, entram programas, que por sua vez possuem distintos objetivos.  

 De acordo com Draibe (s/d, p.3) “teoricamente pode-se avaliar tudo, desde a mais 

restrita até a mais abrangente das políticas, desde que se disponha dos recursos 

intelectuais, materiais e metodológicos para fazê-lo”.   

 Todavia, impõem-se como imprescindíveis os recortes de objeto: aqui os recortes 

delimitados foram a amostra já citada, o  período cronológico de um quinquênio (2010-

2015), bem como, dentre as 19 áreas artísticas e culturais trabalhadas nas políticas 

culturais do PNC e do SNC, foi  delimitado problematizar acerca de três – do livro; 

direitos autorais; e audiovisual – e, principalmente, recorte acerca dos indicadores 

construídos a partir da meta 1 do PNC. 

 Ao definir os objetivos de uma “pesquisa de avaliação – e não simplesmente 

avaliação”, Draibe comenta os de verificação de eficácia, de eficiência e de 

accountability (governança, gevernabilidade). 

  Quanto à relação temporal entre as políticas em avaliação e a pesquisa 

propriamente dita, trata-se de uma avaliação ex post, que é aquela feita 

concomitantemente ou após a realização do programa, no caso uma política pública, a 

política cultural no RN entre 2010-2015. Segundo Draibe (sd, p.5), as avaliações ex post 

possuem duplo objetivo: 1) verificar os graus de eficiência e eficácia com que o programa 

está atendendo a seus objetivos; 2) avaliar a efetividade do programa, ou seja, seus 

resultados, impactos e efeitos. A presente Avaliação de Implementação se limitou a 

pesquisar se, a partir dos indicadores delimitados, os resultados foram alcançados ou não. 
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No caso de programas de determinadas políticas públicas – o da merenda escolar, por 

exemplo, em relação ao desempenho ou resultados, é possível realizar uma avaliação mais 

detalhada: procura-se quantificar, a cobertura (percentual de alunos que recebem a 

merenda), valores calóricos e proteicos ingeridos por aluno, quantidade de refeições/dia 

distribuídas; impactos, nesse caso, se referem a avaliar a melhora do perfil nutricional dos 

alunos; e os efeitos se referem à melhora do desempenho escolar dos alunos.     

 Embora em política cultural, na qual especialistas quando abordam a questão de 

indicadores se refira a ‘indicador cultural’ – dentro das estratégias do PNC, como já 

mencionado na introdução deste capítulo, existe em funcionamento o Sistema Nacional 

de Informações e Indicadores Culturais (SNIIC) –,  a partir daqui trabalha-se com o termo 

técnico de ‘indicador social’.  

 O desenvolvimento cultural, a taxa de analfabetismo, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), por exemplo, são temas e conceitos frequentemente 

citados nos jornais, na mídia digital e nos debates políticos, em decorrência da 

democratização, de maior acesso a fontes de informação pela sociedade, dentre outros 

fatores políticos, econômicos e sociais. Não se limitam mais a serem abordados apenas 

em trabalhos acadêmicos; diagnósticos e relatórios governamentais que trabalham com 

indicadores sociais, que abrangem também outros temas de grande interesse, como a 

participação da mulher na vida econômica e social, a evolução do emprego, da moradia, 

dentre outros.  

 Nos estudos acadêmicos, o uso de indicadores sociais é feito sempre com o foco 

de proporcionar a esses temas uma expressão quantificada, para que não ultrapassem o 

escopo da metodologia científica com digressões e discussões filosóficas, estas  

habitualmente mais voltadas às abstrações ontológicas ou especulações teóricas do que à 

objetividade e ao desejado rigor científico, trabalhado no sentido de se evitar imprecisões 

e ambiguidades, dentre outros objetivos. 

 Num quadro comparativo com outras áreas – Saúde, Educação, etc – a área de 

Cultura, em todo o País, dispõe de poucos trabalhos acadêmicos ou de pesquisa em 

Avaliação de Políticas Públicas voltada para Avaliação de Políticas Culturais, seja   

Avaliação de Implementação ou de outro tipo, sendo a presente Pesquisa um dos trabalhos 

acadêmicos pioneiros não só no RN, mas no Brasil. Quanto às teorizações acerca dos 

limites e das potencialidades da aplicação dos Indicadores Sociais na análise da mudança 

social e na formulação de políticas públicas no Brasil, um dos mais respeitados 

especialistas nessas questões metodológicas é Paulo de Martino Jannuzzi.  
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 Argumentações de Jannuzzi (2012) guiam a construção de Indicadores da presente 

Pesquisa avaliativa das principais metas do PNC e da implementação do SNC no RN, 

tomando-se uma amostra da política cultural potiguar.  

 Para Januzzi  (2012, p. 21) indicador social “é uma medida, em geral, quantitativa, 

dotada de significado social substantivo, usado para substituir, quantificar ou 

operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse teórico (para pesquisa 

acadêmica) ou programático (para formulação de políticas)”.  

 Ainda de acordo com esse especialista (2012, p. 21), trata-se de “um recurso 

metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um aspecto da realidade 

social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma”. E acrescenta:  

 

Para a pesquisa acadêmica, o indicador social é, pois, o elo de ligação entre os modelos 

explicativos da Teoria Social e a evidência empírica dos fenômenos sociais observados. 

Em uma perspectiva programática, o indicador social é um instrumento operacional para 

monitoramento da realidade social, para fins de formulação e de reformulação de políticas 

públicas. (JANNUZZI, 2012, p. 22).  

 

 Desse modo, conforme as argumentações desse especialista, uma das finalidades 

dos indicadores sociais é  

 

subsidiar as atividades de planejamento público e a formulação de políticas sociais nas 

diferentes esferas de governo, possibilitando o monitoramento das condições de vida e o 

bem-estar da população por parte do poder público e da sociedade civil permitindo 

aprofundamento da investigação acadêmica sobre a mudança social e sobre os 

determinantes dos diferentes fenômenos sociais. (JANNUZZI, 2012, p. 22).    

 

 Ainda conforme Jannuzzi (2012, p. 22-23), é importante a distinção entre, de um 

lado, os indicadores sociais e, de outro, as estatísticas públicas, levantadas nos Censos 

Demográficos, nas pesquisas amostrais ou nas pesquisas coletadas nos registros 

administrativos de Ministérios, Secretarias de Estado e Prefeituras. 

  Segundo esse especialista, as estatísticas públicas correspondem ao dado social 

“na sua forma bruta, não inteiramente contextualizado em uma Teoria Social ou em uma 

Finalidade Programática, só parcialmente preparado para uso na interpretação empírica 

da realidade”. Ele comenta:   

 

As estatísticas públicas – dados censitários, estimativas amostrais e registros 

administrativos – constituem-se, pois, na matéria-prima para a construção de indicadores 

sociais. O que diferencia a estatística pública do indicador social é o conteúdo 

informacional presente, isto é, o “valor contextual” da informação disponível nesse 

último. (JANNUZZI, 2012, p.23).  
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 Com relação a esses critérios acerca das estatísticas públicas, importante destacar 

que o IBGE, a partir de 2006, por meio de convênio com o MinC, incorporou um 

Suplemento de Cultura a duas pesquisas permanentes daquele Instituto:  a Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais (Munic) e a Pesquisa de Informações Básicas Estaduais 

(Estadic).  

 Em 2014, a pesquisa  Estadic investigou as 27 UFs e a Munic todas as 5 570 

municipalidades existentes no País.  Durante aquele ano, foram levantados um conjunto 

de informações sobre a diversidade cultural e territorial dessas unidades, sob o olhar do 

órgão gestor dos poderes públicos estadual e municipal. A exemplo do que é que feito 

com a Estadic, a Munic é uma pesquisa de gestão pública, com periodicidade de 

divulgação anual e abrangência geográfica nacional. Na Munic, a população alvo da 

pesquisa é constituída pelo conjunto de prefeituras municipais brasileiras.  

 No caso da Estadic, quanto à metodologia, a unidade de investigação é a 

administração pública estadual, e  da Munic é o município, neste sendo informante 

principal a prefeitura através dos diversos setores que a compõe; as instituições ligadas a 

outros poderes públicos locais e demais equipamentos municipais. A técnica de coleta é 

a entrevista pessoal com questionário em papel; procedimento de amostragem. A Cultura 

aparece ao lado de outros temas e subtemas, como Educação,  Trabalho e Trabalho 

remunerado, Rendimento, despesa, consumo, dentre outros. A partir de 2015, optou-se 

pela divulgação em conjunto das duas pesquisas, uma vez que parte dos temas 

investigados é comum a ambas. 

 Segundo o IBGE, trata-se de um conjunto amplo de informações que irá contribuir 

para o processo de construção de um sistema de indicadores sobre a cultura, permitindo, 

assim, um maior conhecimento da atividade, fornecendo subsídios para o planejamento e 

a formulação de políticas, visando à adoção  de um novo padrão de desenvolvimento. O 

objetivo é o de propiciar políticas públicas capazes de melhorar a qualidade de vida da 

população por meio de atividades culturais, artísticas, sociais e recreativas.      

 No Brasil, a produção de estatísticas culturais oficiais, embora remota, foi, até o 

início deste século, não sistematizada e esporádica.  A publicação Estatísticas do século 

XX, lançada pelo IBGE em 2003, que compilou a produção estatística pretérita, mostra 

que, desde o início daquele século, existiam informações esparsas sobre o tema. Sua 

cobertura inicia-se com os eventos destinados à elite brasileira, especialmente no então 

Distrito Federal, Rio de Janeiro, como as peças de teatro, balés e óperas, consolidadas a 

partir da publicação dos espetáculos em periódicos. Os diferentes anuários publicavam 
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um conjunto cada vez mais crescente, e com cobertura nacional, de estatísticas que 

passavam por temas das diferentes esferas, como bibliotecas, museus, monumentos 

históricos e artísticos, belas artes, teatros, associações culturais e científicas, imprensa, 

rádio, indústria bibliográfica, fonográfica e cinematográfica, exposições, entre outros. 

 No panorama do setor cultural brasileiro da atualidade, segundo a Munic (2014), 

num comparativo do ‘percentual de municípios brasileiros com equipamentos culturais e 

meios de comunicação, com indicação da variação percentual, segundo o tipo’, entre 1999 

– quando foi realizada a primeira edição da Munic – a 2014, a TV aberta estava com 

98,3% em 1999 e com 99,9% em 2014. Em segundo lugar, no tipo de equipamento, vem 

biblioteca pública que possuía presença em 76,3 dos municípios e cresceu para 97, 1% 

em 2014, com variação de 9%.  

 Conforme a pesquisa Munic (2014), outra observação quanto à diferenciação entre 

o acesso à Internet e às redes sociais e o acesso audiovisual tradicional é a comparação  

entre o surgimento vigoroso das lan houses, presentes em 82,4% dos municípios em 2014, 

e o decréscimo verificado nas videolocadoras, que atingiram o seu ponto máximo em 

2006, 82% dos municípios, e decresceram para 53,7% em 2014. Também as lojas de 

discos, CDs, fitas e DVDs sofreram um decréscimo na cobertura municipal.  

 São estatísticas que corroboram  argumentação desta Tese, por exemplo, sobre a 

importância de biblioteca pública, mesmo na era da cibercultura, época em que o acesso 

à internet por smartphone e smartTV, ou em lan house, está fazendo decrescer o número 

de videolocadoras, bem como lojas de discos, CDs, fitas e DVDs.  

 Todavia, há uma tendência, embora o IBGE  não a mencione, de retorno aos discos 

de vinil, bem como a comercialização de novos modelos de toca-discos,  com entrada 

USB,possibilidade de gravação de vinil em pen drive, bluetooth que faz conexão com 

smartphone – também em sistemas ou caixas de som com bluetooth -   e outros recursos 

digitais (Raveo e outras marcas). As mencionadas pesquisas do IBGE registram também 

os percentuais dos municípios com Atividades artísticas, artesanais e pontos de cultura. 

  Quanto à  Gestão de política de cultura, a pesquisa conjunta Estadic/Munic traz 

um quadro das ‘UFs que utilizaram sistemas informatizados para gerenciar a política de 

cultura, por características dos sistemas, segundo as grandes regiões’ (Norte, Nordeste, 

Sudeste, Sul e Centro Oeste). Nesse ítem, o RN aparece como um dos quatro Estados que 

não possuíam sistemas informatizados para gerenciar a política cultural, junto com o 

Maranhão, Piauí e Sergipe. De qualquer modo, vale registrar que a FJA mantém site no 

qual divulga a estrutura da entidade, divulga ações culturais por meio de noticiário 
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jornalístico,  de informações sobre documentos, números,  dentre outras atividades para 

registrar as ações e políticas.   

 Em relação a outro  ítem pesquisado, ‘Plano de cultura e políticas culturais’, o 

IBGE informa que o Rio Grande do Norte  era, em 2014, um dos Estados onde os planos 

encontravam-se “nas mãos do executivo, ou seja, em uma das etapas finais do processo 

para sua aprovação”.(Ver Anexo A). Os outros Estados com Planos nessa situação eram 

a Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.  

  Um dos ítens em que o RN está com bom desempenho na avaliação do IBGE é o 

que pesquisou as ‘UFs que fomentam ou apoiam iniciativa cultural específica para o 

campo da diversidade cultural, por tipo de segmento, segundo as Grandes Regiões’. 

Quanto a esse ítem, o RN aparece com ‘sim’ no apoio aos segmentos: culturas populares; 

comunidades indígenas; comunidades afro-religiosas; comunidades quilombolas; 

crianças e adolescentes; jovens; outras comunidades tradicionais; lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais; mulheres; idosos; comunidades de descendentes de 

nacionalidades estrangeiras; e comunidades ciganas.  

 Desses segmentos, um dos que mais recebem a atenção da FJA é o de culturas 

populares e, a partir de 2014, o segmento de crianças e adolescentes, com a retomada da 

programação artística e cultural na Cidade da Criança,  após esse espaço de cultura e lazer 

ter permanecido fechado ao público, desde 2008, por recomendação do Ministério 

Público de fechamento por falta de segurança em  torno de Lagoa Manoel Felipe, que 

sofria com ligações clandestinas de esgoto, segundo informações do repórter Yuno Silva 

(2014) na TN. Esse espaço de cultura infanto-juvenil foi reaberto em 12/10/2014. 

Lamentável, porém, a informação do IBGE de que o RN ainda não apoia iniciativa 

cultural específica, no campo da diversidade cultural, segmento ‘pessoa com deficiência’.   

  Retomo as argumentações de Jannuzzi (2012), desta vez com relação à questão de 

sistemas: “ao conjunto de indicadores referidos a um determinado aspecto da realidade 

social ou a área de intervenção programática denomina-se Sistema de Indicadores 

Sociais”. (JANNUZZI, 2012, p.23). Como já ressaltado anteriormente, dentro das 

estratégias do PNC está em funcionamento o SNIIC. 

 No texto de Jannuzzi (2012) aqui trabalhado, esse autor cita os seguintes 

indicadores educacionais e culturais: Taxa de analfabetismo; Escolaridade média; Taxa 

de atendimento escolar; Taxas de desempenho no sistema escolar; Coeficientes técnicos 

de recursos; Indicadores de acesso à informação e à cultura; Indicadores de ciência e de 

tecnologia. (JANNUZZI, 2012, p. 91-99).  
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 Todos estão relacionados ao escopo da presente Pesquisa, mas dentre eles 

principalmente os Indicadores de Acesso à Informação e à Cultura, acerca dos quais 

Jannuzzi comenta: 

 

acesso à informação e a serviços culturais é uma dimensão cada vez mais importante na 

Sociedade do Conhecimento. O nível de consumo de bens, produtos e serviços culturais 

expresso por indicadores como tiragens de jornal diário por mil habitantes ou títulos de 

livros lançados no ano por mil habitantes costuma ser empregado para ilustrar o patamar 

sociocultural atingido nas sociedades mais avançadas. (JANNUZZI, 2012, p. 97).   

  

   O especialista prossegue a argumentação comentando que o acesso a fontes de 

informação medida através da proporção de famílias com TV, rádio ou telefone também 

é usado como indicador cultural. Acrescenta ainda que, com o advento das novas 

tecnologias de informação, o acesso ao microcomputador e à internet passaram a também 

ser considerados no cômputo de indicadores de “alfabetização digital”.  

 Com relação às referências, Jannuzzi (2012, p. 98)  comenta que esses indicadores 

são comuns nos relatórios e nas publicações da Unesco como o Statistical Yearbook e o 

World Education Report, mas, segundo o especialista, “tendem a ocupar um destaque 

maior em outros documentos, à medida que se avançar na comparabilidade internacional 

dos levantamentos estatísticos na área”. 

  Cita ainda alguns exemplos de  Indicadores de Acesso a Bens e a Produtos 

Culturais: Tiragem de jornal por mil habitantes; Títulos de livros lançados por mil 

habitantes; Percentual de domicílios com TV, Rádio ou Telefone; Percentual de 

domicílios com microcomputador; Percentual de domicílios com acesso á Internet; 

Estações de rádio por 100 mil habitantes (JANNUZZI, 2012, p.98).    

 Os Indicadores de Ciência e de Tecnologia, por sua vez, relacionados nesta Tese 

com as questões acerca da cultura digital, da cibercultura e novas tecnologias como o 

streaming, tais indicadores “são considerados, tradicionalmente, indicadores econômicos, 

pela forte correlação entre gastos em C&T e expansão do Produto Interno Bruto (PIB)”. 

(JANNUZZI, 2012, p. 98). Nessa direção, Jannuzzi (2012) ressalva que: 

 

no mundo contemporâneo, contudo, os investimentos em pesquisa e na formação de 

pesquisadores também têm desdobramentos sociais importantes, seja pelo 

desenvolvimento de novas técnicas e materiais (medicamentos e sementes, por exemplo), 

seja pela capacitação de cientistas sociais e pessoal técnico encarregado dos diagnósticos 

e da formulação de políticas públicas. (JANNUZZI, 2012, p. 98-99) 

 

   Quanto às características dos Indicadores delimitados e a respeito do que se 

avalia, informo que em relação à Implementação de Secretaria de Cultura ou órgão 
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equivalente, segundo o livro “SNC – Estruturação, Institucionalização e Implementação 

do SNC” (2011),  o MinC – no período em avaliação, 2010-2015 -,  considera  que os 

órgãos gestores dos sistemas de cultura são organismos da administração pública 

responsáveis pelas politicas da área, respeitando os limites de cada âmbito de atuação dos 

entes  federativos. (SNC – Estruturação..., 2011, p.46). 

  Assim, o SNC tem o MinC como seu órgão gestor e coordenador; nos sistemas 

estaduais/Distrital são as secretarias estaduais/Distrital ou equivalentes e nos sistemas 

municipais, as gestoras e coordenadoras são as secretarias municipais.  

 Já os Conselhos de Política Cultural, a serem criados pelos órgãos gestores, são 

instâncias colegiadas permanentes, de caráter consultivo e deliberativo, integrantes da 

estrutura básica do órgão da Administração Pública,  responsável pela política cultural,  

tendo na sua composição, no mínimo, 50% de representantes da Sociedade Civil, eleitos 

democraticamente, conforme deliberado na I Conferência Nacional de Cultura e no 

Plenário do Conselho Nacional de Política Cultural, relativo à proposta do PNC. 

 A principal finalidade dos Conselhos é atuar na formulação de estratégias e no 

controle da execução das políticas públicas de Cultura. Os conselheiros, regra geral, têm 

mandato de dois anos, podendo ser renovável, uma vez, por igual período. Para os 

mandatos dos conselheiros que representam a sociedade civil, o MinC em 2011 

recomenda que “não coincida com o mandato dos governantes do Poder Executivo e que 

não seja superior a dois anos, podendo ser renovável, por igual período”.  (SNC – 

Estruturação..., 2011, p.46). 

 Em relação ao indicador Realização de Conferência de Cultura, segundo o MinC, 

esse tipo de Conferência, aqui nos âmbitos estadual ou municipal, além de discutir as 

realidades locais, define diretrizes e elege delegados para a etapa nacional. A realização 

das Conferências faz parte das estratégias e ações de participação social, com objetivo de 

estimular e organizar instâncias consultivas; construir mecanismos de participação da 

sociedade civil e ampliar o diálogo com os agentes culturais e criadores.     

 A  Elaboração  do Plano de Cultura, em níveis estadual e municipal, de acordo 

com cada realidade local, deve observar a norma de que os Planos de Cultura, elaborados 

pelos Conselhos de Política Cultural, a partir das diretrizes nas Conferências de cultura, 

têm por  finalidade o planejamento e implementação de políticas públicas de longo prazo 

para a proteção e promoção da diversidade cultural brasileira.  
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Ainda de acordo com o MinC, os Planos, com horizonte de dez anos, darão 

consistência ao Sistema Nacional de Cultura e constituem-se num instrumento 

fundamental no processo de institucionalização das políticas públicas de cultura no país. 

 Com a aprovação dos planos de Cultura Municipais, Estaduais e Nacional pelo Poder 

Legislativo, nas respectivas esferas, esse processo avança politicamente, ganha 

estabilidade jurídica e tem assegurada a sua continuidade enquanto política de Estado. 

O indicador Sistema de Financiamento à Cultura com existência obrigatória do 

Fundo de Cultura se refere às legislações – planos plurianuais, leis de diretrizes 

orçamentárias e as leis orçamentárias – dos Planos Estadual e Municipais de Cultura. 

 O Fundo de Cultura é um instrumento público de fomento às atividades e 

empreendimentos da produção cultural administrados pela gestão pública local. Trata-se 

de importante mecanismo de financiamento de projetos e atividades culturais, sendo 

constituído de dotações orçamentárias do próprio ente federativo, contribuições e aportes 

de recursos oriundos de outros entes federados, contribuições e doações de setores 

privados e empresariais, arrecadação de preços públicos, dentre outras fontes de recursos. 

  O texto “Plano Nacional de Cultura – Relatório 2015 de Acompanhamento das 

Metas – 2ª edição” (2016, p. 1) informa que em 2013 foi implementado o Programa 

Modernizando a Gestão Pública no MinC, que culminou com a elaboração de um Mapa 

Estratégico orientador do planejamento do Ministério, que foi revisado em 2015. 

 Nesse novo mapa, o MinC estabelece como missão “promover o desenvolvimento 

cultural e artístico, garantir os direitos culturais e fortalecer a economia da cultura”, 

buscando como visão do futuro “A cultura como dimensão essencial do 

desenvolvimento”. 

 O mapa se desdobra em 14 objetivos estratégicos, sendo 7 objetivos com foco de 

atuação, por blocos temáticos e outros 7 objetivos para organização interna. O PNC foi o 

documento orientador de todo o processo.   

 Até maio de 2015, esse era o quadro nacional dos Estados e Municípios que 

haviam aderido ao Acordo de Cooperativa   Federativa do PNC:  
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Quadro 1   Estados e Municípios no Acordo de Cooperação Federativa   

A publicação “Oficina de Implementação de Sistemas Estaduais e Municipais de 

Cultura” (2013), traz o diagrama de como deve ser, em nível estadual, um Sistema de 

Cultura: 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA  

RESUMO GERAL EM 05/05/2015 

REGIÃO ESTADOS E DF MUNICÍPIOS 

CENTRO-OESTE 

NORTE 

NORDESTE 

SUDESTE 

SUL 

Fonte: Ministério da Cultura (MinC)      

 

 

4 

7 

9 

4 

3 

166 

161 

689 

494 

460 
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Figura 3    Componentes do Sistema Estadual de Cultura    

 

Fonte: Ministério da Cultura (MinC)   

 

 

 Em nível municipal, o Sistema de Cultura deve possuir a seguinte estrutura:  

 

 
Figura 4   Componentes do Sistema Municipal de Cultura  

 

 

Fonte: Ministério da Cultura (MinC)   

  

 As configurações dos sistemas são semelhantes, mas evidentemente as metas são 

elaboradas de acordo com a realidade de cada Estado e município.  
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4.2   O Papel dos Municípios na Implementação do Sistema de Cultura 

 

 Os Planos Territoriais são os Planos de Cultura dos estados, do DF ou dos 

municípios. Segundo informações disponíveis no portal do MinC, eles possuem um 

diagnóstico da cultura naquele território e um conjunto de objetivos, estratégias, metas e 

ações que direcionam as políticas culturais de acordo com as especificidades de cada 

região. Nas Considerações Finais aborda-se, com mais detalhes, sobre os objetivos, 

estratégias, metas e ações do Plano Municipal de Cultura Natal, com validade de dez 

anos (2017/2027), elaborado por Grupo de Trabalho da Funcarte em diálogo com 

representantes dos setores artísticos e culturais, da sociedade civil e que foi  aprovado 

pela Câmara Municipal da cidade  em  7/12/2017. 

 Em 2012, o MinC firmou parceria com a UFSC e a UFBA para oferecer 

assistência técnica aos estados e municípios na elaboração dos Planos de Cultura. 

Segundo o MinC, a UFSC ficou responsável pelo apoio técnico à elaboração dos Planos 

de Cultura de 17 estados e a UFBA auxiliou a elaboração dos Planos de Cultura de 20 

municípios, sendo 12 capitais e oito cidades de regiões metropolitanas.  

 A legislação federal que  regulamenta o PNC e o SNC dispõe que, a exemplo do 

que é previsto para Sistemas Estaduais,  os Sistemas Municipais de Cultura tenham, no 

mínimo, cinco componentes: Secretaria de Cultura (ou equivalente), Conselho Municipal 

de Política Cultural, Conferência Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura, 

Sistema Municipal de Financiamento da Cultura (com Fundo Municipal de Cultura). 

 Ao analisar os aspectos jurídicos dos Sistemas Municipais de Cultura, Cunha 

Filho (2010) comenta: 

a estrutura unitária dos municípios brasileiros, bem como os princípios constitucionais de 

regência da administração pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência) determinam que a organização dos distintos setores que estão sob suas 

responsabilidades, inclusive a cultura, materialize-se de forma sistêmica. (CUNHA 

FILHO, p. 84). 

 

 Acrescenta que “almeja-se que o sistema de cultura dos municípios integre-se ao 

do Estado a que pertencem e também ao da União, para a finalidade de partilha das 

responsabilidades comuns”, exigindo-se, para tanto, “condições asseguradoras de que os 

fundamentos e princípios constitucionais relacionados à República e à Democracia sejam 

respeitados”. (CUNHA FILHO, p. 84).   

 Apesar da lei 12.343/2010, que institui o Plano Nacional de Cultura, estabelecer 

que os entes da Federação que aderirem ao PNC deverão elaborar os seus planos decenais 
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até 1 (um) ano após a assinatura do termo de adesão voluntária, tal fato não ocorre, com 

a frequência esperada, conforme constatou-se durante a presente pesquisa.  

A meta 22 do PNC (2013, p. 70-73) é de aumentar em 30% o número de 

municípios brasileiros com grupos em atividade nas áreas de teatro, dança, circo, música, 

artes visuais, literatura e artesanato. A meta 31 é aumentar o número de municípios com 

algum tipo de instituição ou equipamento cultural, entre museu, teatro ou sala de 

espetáculo, arquivo público ou centro de documento, cinema e centro cultural.   

           Da amostra de municípios do interior, destaca-se a cidade de Mossoró, na região 

Oeste, considerada a “Capital da Cultura” do RN. A cidade se orgulha da sua história de 

pioneirismo e bravura, temas de eventos da política cultural do município. Os 

mossoroenses cultuam, por meio de atividades culturais, os grandes feitos na história da 

cidade: a resistência à invasão do Bando de cangaceiros liderados por Lampião; a 

libertação dos escravos cinco anos antes da Lei Áurea, em 1888; e o primeiro voto 

feminino da América Latina. O município investe nos artistas da terra, por meio de 

políticas públicas específicas e eventos, como a Lei de Incentivo à Cultura; Prêmio 

Fomento; na Escola de Artes; no Mossoró Cidade Junina, Festa da Liberdade, Auto da 

Liberdade, Chuva de Bala no País de Mossoró e Oratório de Santa Luzia, entre outros. 

Com capacidade para receber 740 pessoas, o Teatro Municipal Dix-Huit Rosado é  um 

dos maiores e mais modernos teatros do RN. 

          “Evento” é uma das palavras mais usadas por maior parte de gestores e produtores 

culturais daquela cidade, principalmente os que são ligados à gestão e produção de 

espetáculos ligados às indústrias culturais ou à economia criativa. Também é uma das 

palavras mais criticadas por gestores, produtores e artistas que questionam uma política 

cultural fundada exclusivamente em um ‘calendário de eventos’, afinal uma política 

cultural é muito mais abrangente e deve ser pensada não apenas na dimensão econômica, 

mas também na dimensão simbólica e de uma cidadania cultural.    

 

4. 3   Gestores e Agentes de Política Cultural Avaliam a Implementação do PNC/SNC  no 

RN no Quinquênio 2010-2015 

 

Neste tópico, são abordados se, no Rio Grande do Norte, os mencionados 

Indicadores desta Avaliação, foram alcançados ou não na Implementação do Sistema 

Nacional de Cultura, ao qual deverão ser interligados os Sistemas Estadual e Municipais 

de Cultura. Para isso, são transcritas e comentadas as respostas aos questionários 
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destinados aos Gestores e Agentes de Política Cultura dos órgãos públicos responsáveis 

pela política cultural no período 2010-2015, do Governo do Estado, da Prefeitura de Natal 

e das Prefeituras de dez Municípios que formam a amostra. Estes aparecem na sequência 

argumentativa, de acordo com importância econômica e cultural, bem como conforme a 

ordem cronológica em que as entrevistas da Pesquisa de Campo foram feitas em Natal, 

Mossoró, Ceará Mirim, Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, São José de Mipibu, Macaíba, 

São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Parnamirim.  

 Em 4/12/2015, constavam no portal do MinC, plataforma digital do SNC,  

informações do Governo Robinson Faria; o nome do à época diretor geral da FJA, 

Joaquim Crispiniano Neto; o do então Coordenador de Articulação institucional, Aluízio 

Matias, e a informação de que, na situação do ‘Acordo de Adesão do RN ao PNC/SNC’, 

o Acordo foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 3 de junho de 2015; com 

relação ao ‘Plano de trabalho’ a Lei do Sistema de Cultura não foi informada, bem como 

não foram repassadas informações sobre ‘Relatório de atividades do órgão gestor’, da 

‘Ata de reunião de criação do Conselho de Políticas Culturais’, tampouco da ‘Lei do 

Fundo de Cultura’ e da ‘Lei do Plano de Cultura’, embora, pelo menos quanto ao Fundo 

Estadual de Cultura (FEC),  já existisse em lei – Lei Complementar 460, de 2011, as 

informações dessa lei estadual, para o MinC,  também continuavam pendentes.  

 No link ‘SNC – Acordo de Cooperação Federativa’, do site do MinC, no quadro 

‘quantitativo de municípios por Estado’, com data de 1º/12/2015, constavam os seguintes 

números e percentuais do RN: dos 167 municípios do Estado, um total de 93 já estavam 

no SNC, o que correspondia a 55,7%.  

A partir deste parágrafo é feita a Avaliação, com base nas entrevistas com 

Gestores de Secretarias de Cultura ou órgãos semelhantes, que falaram sobre os fatos 

ocorridos entre 2010-2015. Para isso, inicialmente empreende-se a Avaliação dos 

Indicadores em relação à elaboração do Plano Estadual de Cultura, criação e 

implementação do Sistema Estadual de Cultura, no âmbito da Secretaria Estadual de 

Educação e Cultura/FJA; e da Secretaria Municipal de Cultura de Natal/Funcarte, 

instituições com sedes na capital. Em Natal, foram entrevistados o então Diretor da FJA 

e Presidente do Conselho Estadual de Cultura, Iaperi Araújo; o Diretor de Políticas 

Culturais da Funcarte, Josenilton Tavares; o ex Diretor Geral da FJA, ator Rodrigo Cesar 

Souza de Macedo (Rodrigo Bico), e outro ex gestor da FJA, poeta Aluízio Matias.  

Durante a pesquisa de campo, em outubro de 2017, iniciei contato para entrevista 

com o diretor da FJA, Iaperi Araujo, que eu já   conhecia desde a época em que fui repórter 
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das editorias geral e de cultura do Diário de Natal/O POTI, entre 1985 e 1997. Dias depois 

ele enviou, para o meu e-mail, as respostas ao questionário, que é trabalhado neste 

capítulo, segundo critérios de Avaliação de Implementação de Política Pública.  

Entrevistado quando exercia simultaneamente o cargo de Diretor 

Administrativo e Financeiro da FJA – a partir de maio de 2016 -  e Presidente do 

Conselho Estadual de Cultura (CEC), Iaperi Soares de Araújo, em relação à 

Implementação da Secretaria de Cultura ou órgão equivalente, como não existe 

especificamente Secretaria de Cultura em nível estadual no RN, tendo existido uma 

Secretaria Extraordinária de Cultura por volta de 2011 e 2012, quando ele não estava no 

cargo, falou da trajetória dele como gestor cultural: a atuação como Presidente do 

Conselho Estadual de Cultura, que “é um órgão de assessoramento da Secretaría Estadual 

de Educação e Cultura” e aos fatos de que foi Secretário Municipal de Cultura de Natal, 

um pouco antes da criação da Funcarte  (1989-1990) e de que presidiu a FJA, “ o gestor 

da política cultural do Estado”,  de 1991 a 1995. E admitiu: “das metas do PNC, conheço 

que praticamente nada foi implementado”.  

 Acerca da criação do Conselho de Política Cultural, Iaperi informou que o  

CEC vem desde 1967 e  

 

quanto ao Conselho Estadual de Politica Cultural (CEPC) não foi implementado por ter 

deixado de ser prioridade do Ministério da Cultura (com a queda da ministra Ana de 

Holanda), mais ainda por entenderem os técnicos da FJA de que o CEC teria que ser 

extinto e  que o Conselho defendia na coexistencia com o CEPC. [Iaperi Araujo, em 

entrevista ao autor, em Natal, outubro de 2017].  

 

 Acrescentou que o atual Conselho Estadual é unicamente assessor, admitiu que 

“tem uma legislação defasada”, mas ponderou que está “em vias de ser modificada”. 

Informou que o atual Conselho “opina sobre a política cultural; defesa do patrimônio 

público (Tombamentos); toponímia local e regional; preservação da memória cultural, 

datas e efemérides e sobre a identidade cultural do Estado”. 

            A respeito da realização de Conferência de Cultura [no caso conferência 

estadual] Iaperi comentou que “na questão do Estado foram realizadas as Conferências 

na capital e no interior, mas em nada resultaram com relação ao Plano Nacional”.  

 Iaperi se refere aos fato de que entre 2011 e 2012, conforme mencionado no 

capítulo 2, com base em  notícia disponível no blog da  Secretaria de Cultura do RN 

(2012), até então ocorreram 10 Conferências  Regionais de Cultura, realizadas entre 

janeiro, fevereiro e março daquele ano, além de cerca de 40 mobilizações, “envolvendo 
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aproximadamente 120 municípios, nas quais a equipe técnica da FJA levou as 

informações sobre o Plano Estadual de Cultura e os planos municipais de cultura, duas 

prerrogativas do SNC”. A notícia informava ainda que, naquela ocasião, 30 municípios 

dos 167 municípios do RN realizaram ações para criar os Planos Municipais de Cultura.    

        O Governo do Estado, por meio da à época Secretaria Extraordinária de Cultura, 

aderiu oficialmente ao SNC durante a já mencionada solenidade realizada em Natal em 2 

de abril de 2012, no auditório do TCP.  Segundo informações disponíveis na internet em 

2012, naquele ano foi elaborado no Rio Grande do Norte o documento “Texto Base do 

Plano Estadual de Cultura – 2012-2022”. 

 Sobre a elaboração do Plano de Cultura, Iaperi comentou: 

 

a principal dificuldade dos Planos é orçamentária. Além disso, o CEPC tem uma 

pluralidade difícil, pois abrange todas as regiões do Estado e somente na Bahia tem 50 

titulares e 50 suplentes o que dificulta as reuniões, mesmo semestrais, para definir a 

política cultural e o orçamento a cada ano.  Não há como reunir todos os membros, pois 

sendo representantes das comunidades culturais não são servidores do Estado, não podem 

receber jeton nem ajuda de custo, sequer para se deslocarem a Natal. [Iaperi Araújo, em 

entrevista ao autor, em outubro de 2017].    

 

Quando Iaperi Araújo afirma que “a principal dificuldade dos Planos é 

orçamentária”, trata-se de um indício para se compreender a opacidade em torno da 

realização das conferências; plano de trabalho; elaboração; aprovação legislativa e 

implementação do Plano Estadual de Cultura, a cargo do Governo Estadual, por meio da 

SEEC/FJA, de modo que, no final de 2015, e nos anos seguintes, o Plano Estadual de 

Cultura do RN continuava sendo mais uma promessa do que uma realidade. 

 Até então, já existia desde março de 2014, uma minuta de lei, assinada pela ex 

Governadora Rosalba Ciarlini e pela ex Secretária Extraordinária de Cultura, Isaura 

Amélia Rosado Maia. Enviada para a Assembleia Legislativa, a proposta de Lei tem por 

objetivo instituir o Primeiro Plano Estadual de Cultura do RN bem como propõe a criação 

do Sistema Estadual de Informações e Indicadores Culturais (SEIIC).  

    Acerca do Sistema de Financiamento à Cultura, com existência obrigatória do 

Fundo de Cultura, Iaperi afirmou que “as leis de Incentivo tanto estadual (Câmara 

Cascudo, com base no ICMS) e Djalma Maranhão (ISS) estão em pleno funcionamento”.  

    Meses depois dessa entrevista, houve mudanças na direção da FJA. Isaura Rosado 

se afastou para se dedicar a outras atividades e Iaperi prosseguiu no cargo por mais 

algumas semanas, quando foi substituído com a posse de novos diretores. 
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 O ator e produtor cultural Rodrigo César Souza de Macedo, mais conhecido nos 

meios artísticos e culturais do RN como Rodrigo Bico,   foi diretor geral da Fundação 

José Augusto no período de janeiro de 2015 a outubro de 2015. Em entrevista realizada 

em 30/8/2018, no Campus da UFRN, ao comentar sobre a implementação de Secretaria 

de cultura ou órgão equivalente, Rodrigo disse: 

Claro que é uma demanda antiga do movimento cultural que essas fundações [FJA e 

Funcarte] tenham status de secretaria. Por mais que ambas tenham responsabilidades, 

funções, sempre foram atreladas às secretarias de educação. A Funcarte menos, a 

Fundação José Augusto mais. É tanto que quando você vai ver nomeações de cargos 

comissionados da Fundação José Augusto quem assina as nomeações é o secretário de 

educação, porque a Secretaria de Educação até hoje incorpora o nome de Secretaria 

Estadual de Educação e Cultura (SEEC). (Rodrigo Bico, em entrevista ao autor, Campus 

da UFRN, em 30/8/2018).    

 

 Rodrigo Bico lamenta o fato de o RN ser um dos poucos estados do Brasil que 

não conta com uma secretaria exclusivamente para a cultura: 

Infelizmente a Fundação José Augusto ainda é submetida à Secretaria de Educação até 

hoje, apesar de ela [a FJA] ter autonomia. Ela tem autonomia financeira, o gestor é 

ordenador de despesas. A Fundação tem condições de ter uma autonomia, uma 

independência, que, muitas vezes, em outras situações não tinha ou não teve. É claro que 

nesse processo, desde quando o Ministério da Cultura resolveu estimular a adesão das 

pessoas ao Sistema Nacional de Cultura dos Estados e Municípios, o Rio Grande do Norte 

fez algumas ações que pudessem fazer com que o Estdo se adequasse ao processo de 

adesão. O que é a adesão? É você assinar um documento em que você se compromete a 

cumprir algumas metas para que o Estado esteja apto a receber, por exemplo, verbas de 

nível nacional, repasses fundo a fundo [...]. (Rodrigo Bico, em entrevista ao autor, 

Campus da UFRN, 30/8/2018).     

 

Sobre a experiência da Secretaria Estadual Extraordinária de Cultura, por volta de 

2011, no governo de Rosalba Ciarlini (à época no DEM), Rodrigo Bico comentou: 

Em  2011, salvo engano, quando Rosalba assume o governo do RN ela cria uma Secretaria 

Extraordinária de Cultura. Mas não é uma secretaria! Na verdade, ela cria o cargo de 

secretária extraordinária de cultura [Isaura Rosado assumiu esse cargo], porque não tinha 

estrutura administrativa para esse cargo. O Estado só cria o cargo. Não cria funcionários, 

cargos comissionados... E você nem pode dizer que o secretário extraordinário acumula 

a função de diretor da FJA, porque no cargo de secretário extraordinário de cultura a 

pessoa não assina despesas, não se responsabiliza por assinar despesas. (Rodrigo Bico, 

em entrevista ao autor, Campus da UFRN, 30/8/2018).  

 

Ainda acerca dessa experiência da secretaria extraordinária de cultura e as 

relações com o PNC/SNC, Rodrigo explicou que todo governador tem direito a criar três 

secretarias extraordinárias. À época, o então Governador Robinson Faria criou três: a 

Secretaria de Juventude; a das Mulheres; e a de Política Institucional “e não passa pela 

Assembléia [Legislativa]: 

E para o Ministério da Cultura essa nomenclatura não servia. E para criar a Secretaria 

Estadual de Cultura tem que passar pela Assembleia, numa reforma administrativa.  

[Assim], como diretor da Fundação, numa reunião de secretários de Estado do Governo 
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do RN, todos têm direito a falar por 10 minutos [sobre suas pastas], inclusive os 

secretários extraordinários, que não têm estrutura organizacional. (Rodrigo Bico, em 

entrevista ao autor, Campus da UFRN, 30/8/2018). 

 

 

Desse modo,  

se o diretor da FJA quiser expor questões da sua pasta, tem que se reportar à Secretaria 

Estadual de Educação e Cultura. Assim, isso ocorre mesmo com a FJA tendo uma 

estrutura com cerca de 60 equipamentos, prédios, 500 funcionários, Orquestra Sinfônica, 

um Coral, a gestão da política pública estadual, a Lei Câmara Cascudo, o Fundo Estadual 

de Cultura, enfim com tamanho de Secretaria, não tínhamos direito de falar. Tínhamos 

que arranjar um tempo na Secretaria de Educação, que tem um mundo de coisas para 

falar. (Rodrigo Bico, em entrevista ao autor, Campus da UFRN, 30/8/2018).    

 

       Rodrigo Bico concluiu a argumentação acerca da necessidade de se criar uma 

Secretaria Estadual de Cultura considerando muito exitoso o modelo da Funcarte, da 

Prefeitura de Natal, onde ocorreu mudanças no organograma daquela fundação municipal 

para se adequar à criação da secretaria municipal de cultura. “Claro que tem que ser 

estudado o organograma do Estado, a lei que organiza e estrutura todo o Estado, para ser 

votado na Assembleia, para confirmar em detalhes a real possibilidade”, acrescentou.  

A respeito da criação do Conselho de Política Cultural, Rodrigo Bico disse: 

O Conselho Municipal de Cultura de Natal é muito obscuro, tem o conselho normativo 

da Lei Djalma Maranhão... [Rodrigo se refere ao fato de que isso acabou tomando a maior 

parte do tempo do que deveria ser exclusivamente o conselho de cultura]. Em nível 

estadual, temos um Conselho de Notáveis, no qual quem indica é o governador [se refere 

ao fato de que 12 dos conselheiros do atual Conselho Estadual de Cultura são indicados  

pelo governador]. Tem reuniões na Academia de Letras. É uma coisa demodê, 

ultrapassada. Quase todo o Conselho é formado por advogados, juristas, professores 

universitários aposentados [pessoas que fazem arte por certo diletantismo, não vivem 

exclusivamente da atividade profissional de artistas] que não sentem as agruras  do artista 

profissional em Natal. (...). Em Pernambuco, o Conselho de Notáveis foi transformado 

em Conselho do Patrimônio Material e Imaterial; e foi criado, em contrapartida, o 

Conselho de Política Cultural. (Rodrigo Bico, em entrevista ao autor, Campus da UFRN, 

30/8/2018). 

 

 

 Rodrigo Bico disse que gosta do modelo de Conselho de Política Cultural que 

funciona na Bahia. Segundo Rodrigo, lá 2/3  dos membros são da sociedade civil, 1/3 do 

poder público e o presidente é eleito entre os membros. “Então, ele  não é nem 50% + 1. 

Tem outros conselhos que é meio a meio, e quem é o Presidente do Conselho é o 

Secretário de Cultura ou o Presidente da Fundação”, acrescentou. 

 Para Rodrigo Bico, por “falta de vontade política” de gestor que critica, ninguém 

nunca tentou viabilizar uma reunião de um Conselho de Política Cultural com 15 

membros, representantes da capital e das regiões do Estado. Sugere que, no RN, poderia 
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se fazer uma divisão territorial do Estado, a partir dos 10 territórios da cidadania já 

delimitados, fazendo a fusão de dois, ou seja: 

Ter um membro de cada território da cidadania, chegando aí a cinco, com um titular e um  

suplente; e mais cinco das linguagens artísticas, da cultura popular, temos dez e mais 

cinco indicados pelo poder público. Para mim, esse é o melhor modelo, um conselho com 

15. Acho que 15 conselheiros não é dificuldade. Um Conselho de Políticas Culturais pode 

dar a linha dos editais, formulação das políticas públicas, ajundando muito o gestor a tocar 

a política cultural. É claro que tem muito gestor que tem medo de sociedade civil, tem 

medo de perder o controle, principalmente os mais tradicionais. (Rodrigo Bico, em 

entrevista ao autor, Campus da UFRN, 30/8/2018).  

 

 Rodrigo Bico explicou: 

 
Nós temos 10 territórios da cidadania. Podemos juntar cada território da cidadania em 

dois; normatizar isso, que o titular e o suplente sejam de cada território, aí teremos mais 

cinco das linguages artísticas e os cinco do poder público. 15 não é difícil para se reunir. 

Você pega uma Van, vindo de Mossoró, cruza o Estado e traz os membros do interior. 

Você pode ter auxílios nas passagens dessas pessoas, ter carro da FJA para pegar essas 

pessoas nas suas cidades. (Rodrigo Bico, em entrevista ao autor, Campus da UFRN, 

30/8/2018). 

 

 Acerca da realização de Conferência de Cultura,  Rodrigo Bico disse que em 

2013 participou das conferências em níveis local, estadual e nacional. Além disso, a 

convite de alguns prefeitos, fez palestras no interior. Em 2013, ele foi coordenador da 

rede estadual de Pontos de Cultura e participou da Conferência nacional, em Brasília, 

como observador. Comentou que “as conferências são o momento de ouvir a sociedade 

civil sobre as políticas culturais”. Em 2015 o CNPC passou por eleição realizada em todo 

o Brasil, mas após 2015, com as mudanças políticas após o impeachment da Presidenta 

Dilma, o CNPC praticamente foi extinto, existindo os cargos, porém não mais 

conseguindo participar dos rumos da política cultural do Governo Federal.  

 Quanto à elaboração de Plano de Cultura, entre 2010-2015, Rodrigo confirmou 

que  o Plano e o Sistema Estadual de Cultura estavam em elaboração nesse período, a 

partir de minuta desenvolvida, anteriormente, na gestão de Isaura Rosado. Nos dez meses 

em que ele ficou no cargo de diretor geral da FJA, “não quis que o Plano de Cultura fosse 

aprovado,  sem a aprovação do Conselho de Política Cultural”. Como só foram dez meses 

na direção da FJA, “não deu tempo de correr com toda a burocracia para retirar o Plano 

da Assembélia e apresentar outro, bem como o Sistema Estadual, onde os órgãos fossem 

integrados”.    

 Em relação ao Sistema de Financiamento à Cultura com existência obrigatória 

do Fundo de Cultura, se referiu rapidamente sobre as leis de incentivo Câmara Cascudo 

e Djalma Maranhão, preferindo comentar mais sobre o Fundo de Cultura, que é uma 
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forma de financiamento direto e que o Conselho de Política Cultura, se tivesse sido criado 

no RN, seria fundamental para “dar a linha do Fundo de Cultura, fiscalizar se ele está 

sendo bem aplicado”.  

 Aluízio Matias, poeta oriundo da chamada geração da poesia marginal, dos anos 

70 e início dos anos 80, em Natal, produtor cultural e ex Coordenador de Articulação 

Institucional da FJA, até 2015, concedeu a entrevista da Pesquisa de Campo em 1 de 

setembro de 2018, em restaurante no centro histórico de Natal.  Desse modo, pelo cargo 

exercido, destaca-se aqui como ocorreram os principais fatos, à época da gestão dele nesse 

cargo, para a institucionalização das políticas culturais do RN, em consonância com as 

mudanças pelas quais o MinC passou, em nível nacional, por meio do já citado Decreto 

4.80530, de 12 de agosto de 2003, quando, dentre as novas secretarias que foram criadas 

no Ministério, figurava a Secretaria de Articulação Institucional.  

Embora soubesse da existência da minuta de Plano de Cultura, elaborada a partir 

das articulações de Isaura Rosado como gestora de política cultural no RN, tanto no cargo 

de diretora geral da FJA quanto no cargo de secretária extraordinária de cultura (este por 

volta de 2011, no governo de Rosalba Ciarlini31), Aluízio,  durante a entrevista, não entrou 

em detalhes sobre essa minuta do Plano. A maior parte do nosso diálogo se reportou sobre 

a implementação da secretaria estadual de cultura ou órgão equivalente; a 

dificuldade de criação do Conselho de Política Cultural no RN, por causa do 

conservadorismo do Conselho  Estadual de Cultura; e  abordagem dos outros indicadores. 

Para Aluízio Matias, apesar de a FJA existir desde 1963 e de lá para cá tenham se 

constituído leis, equipamentos e um patrimônio da política cultural do RN, bem como a 

criação de sistemas ou sub sistemas – como o sistema  estadual de museus ou sistema 

estadual de bandas de música, por exemplo, não se pode afirmar que exista um sistema 

cultural, maior, institucionalizado no Rio G. do Norte. Assim, se o Plano Estadual de 

Cultura, não só no período 2010-2015, mas também posteriormente, como se podia 

constatar em 2018, ainda se encontrava na condição de minuta de lei, igualmente era essa 

                                                           
30 Revogado pelo Decreto nº 5.036, de 7. 4. 2004.  
31 Isaura Rosado ocupou, pela primeira vez, o cargo de diretora geral da FJA (2005-2007) no governo de 

Wilma de Faria; depois foi secretária de cultura de Rosalba Ciarlini, em 2011; e mais recentemente voltou 

à direção geral da FJA, pela terceira vez, no governo de Robinson Faria, entre maio de 2016  e final de 

março de 2018, após a saída de Rodrigo Bico, que ficou dez meses como gestor da FJA (janeiro a outubro 

de 2015), e de Crispiniano Neto (de outubro de 2015 a abril de 2016), que permaneceu na direção da FJA, 

por cerca de seis meses. Anos antes, entre 2007 e 2010, Crispiniano já havia exercido o cargo de diretor 

geral da FJA.      
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a situação pendente para a criação e implementação de um sistema estadual de cultura, 

em consonância com a legislação do PNC e do  SNC.  

Ao responder sobre o indicador implementação de Secretaria de cultura ou 

órgão equivalente, Aluízio Matias disse considerar como uma “gambiarra”  a criação da 

Secretaria Extraordinária de Cultura, por volta de 2011, no governo de Rosalba Ciarline 

e gestão da então secretária Isaura Rosado.  

O ideal seria uma secretaria estadual de cultura,  que tem outras implicações em relação 

à fundação ou uma coordenadoria, como no caso do interior. Houve uma pequena 

tentativa, a secretaria extraordinária de cultura, que é uma gambiarra. No interior, os 

principais municipais possuem [ou possuíam] secretarias de cultura, mas é difícil criar 

em outros municípios. Natal agora tem secretaria de cultura conectada com a fundação, 

onde pega servidores. É uma conexão que a lei permite. É um avanço. (Aluízio Matias, 

em entrevista ao autor, Natal, 1/9/2018).   

 

 

Para Aluízio Matias, essa solução da Prefeitura de Natal pode ser adotada pelo 

Estado. De fato, o RN é um dos poucos Estados que não possuem secretaria estadual 

exclusiva para a cultura. A meta 37 do PNC (2013, p. 104-105) é de alcançar, no período 

2010-2020, é de 100% das Unidades da Federação (UFs) e 20% dos municípios, sendo 

100% das capitais e 100% dos municípios com mais de 500 mil habitantes, com 

secretarias de cultura exclusivas instaladas. 

A respeito da criação do Conselho de Política Cultural, cuja ata da reunião de 

criação deveria ser enviada para o MinC, não conseguiu ser realizada no período de 2010-

2015, dentre outros motivos, porque prevaleceu o conservadorismo do Conselho Estadual 

de Cultura, como foi destacado tanto por Rodrigo Bico quanto por Aluízio Matias. Assim 

como ocorre com o CNPC, a participação efetiva de representantes da sociedade em um 

Conselho de Política Cultural é a diferença fundamental em relação ao modelo atual de 

Conselho Estadual de Cultura, órgão que, a exemplo de declaração de Rodrigo Bico, 

também Aluízio Matias considera como  um “conselho de notáveis”, indicados pelo 

Governador do Estado.  

 Acerca da realização de Conferência de Cultura, Aluízio disse que participou da 

3ª Conferência nacional de 2013, em Brasília. Foi como observador, da sociedade civil. 

“Só vi aspectos positivo, numa ebulição para discutir os sistemas de cultura em nível 

nacional”, disse ele, se referindo ao fato de que as conferências são  iniciativas relevantes, 

por reunir centenas de pessoas – artistas, produtores, agentes culturais, gestores -  em 

nível municipal, e milhares, em níveis estadual e nacional. As conferências municipais e 

estaduais discutem as realidades locais, definem diretrizes e elegem  delegados para a 

etapa nacional. A realização desse tipo de evento faz parte das estratégias e ações de 



229 
 

participação social, com objetivo de estimular e organizar instâncias consultivas; 

construir mecanismos de participação da sociedade civil e ampliar o diálogo com os 

agentes culturais e criadores.  Segundo Aluízio, a Conferência Nacional de Cultura de 

2013 “foi a que mais discutiu financiamentos”.     

 Aluízio Matias comentou que participa de conferências de política cultural desde 

a década de 1990,.quando acompanhou conferências da Funcarte para criar a legislação 

natalense de incentivo à cultura, por marketing cultural e renúncia fiscal pela Prefeitura. 

No período 2010-2015, Aluízio Matias foi um dos organizadores, em 28 de fevereiro de 

2011, do encontro do Fórum Potiguar de Cultura, realizado no IFRN da Cidade Alta,  com 

a participação de 109  de artistas, intelectuais, produtores culturais, gestores, dentre 

outros, conforme já citado, com mais detalhes, anteriormente. Segundo ele, o Fórum 

Potiguar de Cultura de 2011 “é um desdobramento do fórum municipal de Natal, que 

vinha desde o Profinc”. 

 A meta 49 do PNC (2013, p. 130-131), estabelecida após a aprovação da lei do 

Plano em 2010, era “garantir a participação da sociedade na elaboração e avaliação das 

políticas públicas de cultura com amplo envolvimento dos estados e das cidades nas 

Conferências Nacionais de Cultura de 2013 e 2017”.  Dessas conferências previstas na 

meta, somente a de 2013 foi realizada, já que após 2015 houve o golpe à moda paraguaia, 

na forma de impeachment, que derrubou a Presidenta Dilma Roussef, após o início do 

segundo mandato na Presidência da República, iniciado em 2015 e que deveria prosseguir 

até 2018. Com as mudanças políticas em Brasília, não foram realizadas, em nível 

nacional, a Conferência de 2017, nem as conferências, em nível estadual, tampouco em 

nível local, na capital potiguar.     

 Em relação ao Sistema de Financiamento à Cultura com existência obrigatória 

do Fundo de Cultura, o RN conta com o Fundo Estadual de Cultura (FEC), criado por 

Lei Complementar 460, de 2011, porém, segundo Aluízio, é um fundo que “não 

funciona”. Quanto ao fundo municipal de cultura da Prefeitura de Natal, Aluízio disse 

que esse fundo só tem recursos quando é lançado edital de determinado setor artístico e 

cultural, porém ele observa que nem todo edital da Funcarte é pelo fundo.   

 Em 2010, foi enviado para o Congresso Nacional o projeto de lei 6722/2010, que 

institui  Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura  (PROCULTURA), que 

visa corrigir as distorções da Lei Rouanet, um tema tão polêmico, que ficou pendente de 

solução durante todo o período em avaliação, até 2015, e posteriormente. Pela Lei do 

PNC (2013, p.166), o Fundo Nacional de Cultura, por meio de seus fundos setoriais, 
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deveria ser o principal mecanismo de fomento às políticas culturais, com alocação de 

recursos públicos federais destinados às ações culturais nos Estados, no Distrito Federal 

e nos Municípios, observando-se as diretrizes e metas estabelecidas na mencionada Lei. 

Para isso, os recursos federais transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios deverão ser aplicados prioritariamente por meio de Fundo de Cultura, que 

será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Cultura, na forma do regulamento, o que 

no RN, tal parceria não ocorre, segundo Aluízio Mathias: 

Ainda na esfera da gestão estadual, âmbito da FJA, alguns meses antes, em 

31/1/2017 entrevistei em Caicó o diretor do Centro Cultural e Teatro Adjuto Dias, 

Alexandre Muniz, que falou sobre  as discussões em nível estadual para a elaboração e 

implementação de Planos e Sistemas de cultura. Comentou a parceria entre município e 

o Estado para  realizar manutenções do centro cultural e teatro [o teatro antes dele estava 

nas mãos de pessoa ali colocada por ingerência política partidária], bem como sobre as 

batalhas dos artistas e produtores culturais de Caicó para profissionalizar a gestão cultural, 

muitas vezes passando por problemas devido às mencionadas ingerências políticas 

partidárias, em detrimento da política cultural. Nesse sentido, depois da entrevista sobre 

as batalhas para avançar numa política cultural mais profissional e contemporânea para o 

município, fomos para o ateliê da Casa de Pedra. Sobre os Indicadores, quem abordou, 

com mais detalhes, foi outro  artista da Associação Cultural União do Sobrado [Sobrado 

onde funciona a Casa de Cultura Popular],  Francisco das Chagas e Silva,  conhecido 

como Maguila, cujas declarações são trabalhadas no tópico destinado aos artistas.  

Durante a entrevista de Muniz, ao falar sobre os espaços culturais, o diretor do 

centro cultural relatou a deplorável decadência em que se encontra o Castelo de Engady, 

construído por um padre, foi mosteiro, depois vendido ao Governo do Estado e hoje se 

encontra em ruínas, objeto de vandalismos e outros problemas. Falou também de prêmios 

conquistados por atores e peça montada em Caicó em festivais em nível nacional, como 

por exemplo o monólogo, baseado em texto de Michel Foucault.   

   O Centro Cultural Adjuto Dias pertence à administração da  FJA. No dia 

seguinte à entrevista, em 31/1, estava programada para a  noite de 1/2 reunião da 

Associação Cultural dos Artistas, coordenada por Alexandre Muniz, objetivando discutir 

questões da Lei de incentivo à cultura e o Plano Municipal de Cultura de Caicó, mas não 

pude conferir essa reunião, porque tinha que viajar para Currais Novos, onde cheguei na 

tarde de 1/2, quando já estavam agendados outros compromissos da Pesquisa de Campo. 

Mas eu havia combinado com Anna Jailma Medeiros que ela enviaria para o meu e-mail 
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respostas ao questionário, o que ela, gentilmente, fez semanas depois. Essas  informações 

de Anna Jailma são trabalhadas mais adiante, na seção dos municípios.      

  Em 2/2/2017,  em Currais Novos, entrevistei o Agente de Cultura da Casa de 

Cultura Popular, Francinaldo da Silva Moura,  daquele município, que informou: 

“não existe lei de incentivo à cultura [no município]”. Explicou que a Prefeitura repassa 

recursos para a Fundação José Bezerra Gomes, órgão cultural do município no período 

2010-2015.    

   Em 3/2, realizei pesquisa de campo em Santa Cruz, agreste potiguar, 

entrevistando o Agente de cultura, Rodrigo Lourenço Xavier, responsável pela Casa 

de Cultura Popular, órgão da FJA naquele município. Contou que estava no cargo desde 

junho de 2015, por indicação política de vereador do PSD. Antes, Rodrigo foi diretor de 

grupo de escoteiros de Santa Cruz. Assumiu o cargo na Casa de Cultura dividindo a 

gestão, em parceria com o Agente de cultura Marcos Antônio Silva.  Segundo Rodrigo 

Lourenço, “o Ponto de Cultura Palácio de Inharé, que funcionava na Casa de Cultura, 

estava desativado, à época, devido falta de prestação de contas por parte de agentes 

culturais de gestões passadas”.  

De acordo com o PNC, além de secretaria de cultura ou órgão equivalente, 

conselho de política cultural, conferência de cultura, plano de cultura e sistema de 

financiamentos,  os estados e o DF deverão ter uma comissão de negociação e pactuação 

entre gestores estaduais e municipais. No RN, um dos desafios é a interferência de 

políticos partidários nos órgãos gestores de cultura, o que pode gerar descontinuidades de 

ações, projetos e programas, em detrimento de uma gestão profissional e técnica. 

Conforme o texto “Sistema Nacional de Cultura institucionalizado e 

implementado” (acesso no site do MinC em 24/01/2017), até 2015 todas as 27 UF 

estavam com Acordo de Cooperação Federativa. Dessas, um total de 25,9% (7) de UF 

contava com Sistemas Estaduais ou Distrital de Cultura instituídos por leis próprias.  

Em relação aos municípios, até 2015, segundo o mencionado texto do MinC, um 

total de 65% (2.171) municípios estavam com Acordo de Cooperação Federativa para 

desenvolvimento do SNC. Mas do total dos municípios do Brasil, apenas 3,6% (120), em 

2015, já estavam com seus sistemas de cultura instituídos  por leis próprias, muito distante 

da meta de 60% (3.342) dos municípios.  

Desse modo, diante do desafio, o MinC em 2015 realizou oficinas de Plano de 

Trabalho do SNC na Plataforma de Integração e Monitoramento; além de firmar parceria 

com a Associação Brasileira dos Municípios (ABM) para promoção de Encontros 
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Regionais de Gestores Municipais de Cultura em todas as regiões do Brasil (no Nordeste, 

em Fortaleza).          

Quanto aos municípios da amostra do RN, começo a Avaliação de 

Implementação, a partir deste parágrafo, com a gestão municipal da cultura na capital. 

Em contato realizado  em  26 de novembro de 2015,  fiz uma primeira entrevista com 

Josenilton Tavares,  diretor de Políticas Culturais da  Secretaria Municipal de 

Cultura/Capitania das Artes, e conversei com o diretor de teatro Carlos Furtado, à 

época gerente de Programas Culturais e Elaboração de Projetos da Capitania das 

Artes. Furtado passou informações sobre as legislações que criaram a Funcarte e a 

Secretaria Municipal de  Cultura. O diretor do Departamento de Artes Integradas, 

artista visual Flávio Freitas, falou dessa integração artística, composta por núcleos de 

música, literatura, audiovisual e novas mídias; artes visuais; arte educação (CMAI, 

desativado, na zona norte) e núcleo de artes cênicas (Escola de Teatro, desativada no 

Teatrinho Sandoval Wanderley). Informou ainda que o Salão de Artes Visuais da Cidade 

do Natal foi realizado em 2013 e 2014, porém em 2015 não foi realizado “por causa de 

contenção de recursos”.  

Em relação à Implementação da Secretaria de Cultura ou órgão equivalente, 

na ocasião de segunda entrevista, em 18/8/2017, a Prefeitura continuava atendendo a 

norma do PNC de possuir uma secretaria exclusiva para a Cultura, à qual a Funcarte é 

vinculada. Josenilton Tavares explicou que o organograma da Secretaria é de agosto de 

2014, com a Lei que criou a Secretaria de Cultura. A Funcarte foi criada anos antes. 

Segundo ele, a Secretaria de Cultura planeja as políticas públicas de política cultural e a 

Funcarte fica responsável pela parte executora do patrimônio (equipamentos, museus etc). 

De acordo com Josenilton, a existência da secretaria municipal de cultura é importante 

porque ela passa a ter orçamento próprio, não mais vinculado a uma outra pasta. Ela tem 

autonomia, está no mesmo patamar do primeiro escalão, assim como a Saúde, Educação... 

Antes, a Funcarte era ligada à secretaria municipal de turismo, porque era área associada.  

Nesse ítem, informações repassadas por Carlos Furtado, acerca do órgão gestor, 

se referem ao Decreto nº 10.441, de 4 de dezembro de 2014, que dispõe sobre as 

competências,  a estrutura básica e o Quadro de Lotação de Cargos Comissionados da 

Secretaria Municipal de Cultura (Secult). À Secult estão ligados o Conselho Municipal 

de Cultura e Funcarte; uma unidade setorial de administração e finanças; três diretorias 

de projetos, com respectivos setores. Carlos Furtado informou ainda sobre os decretos 

municipais e leis municipais da Funcarte, do Conselho Municipal de Cultura, do Fundo 
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Municipal de Cultura, do Ballet Municipal, da Banda de Música, da Biblioteca Pública 

Municipal e das legislações que criaram a Escola Municipal de Teatro; o Espaço Cultural 

Francisco das Chagas Bezerra de Araújo, este na zona norte; Memorial Natal e Museu 

Municipal de Cultura Popular Djalma Maranhão.      

Acerca  da criação do Conselho de Política Cultural, Josenilton  informou que 

o Município de Natal dispõe de Conselho Municipal de Cultura, instituído por lei em 

novembro de 1986. Explicou que o Conselho é paritário, com quatro representantes da 

sociedade civil  e quatro representantes do Município, com mandato de dois anos.    

Sobre a realização de Conferência Municipal de Cultura, Josenilton informou 

que a Prefeitura de Natal aderiu ao PNC/SNC em 28 de fevereiro de 2013. 

 

Desde 2004, prosseguindo em 2006, 2008, 2011 e 2013 a Prefeitura realizou cinco 

conferências  municipais de cultura, com objetivo de discutir com a sociedade civil as 

prioridades e propostas para a criação do Plano e Sistema de Cultura. Foram realizadas a 

cada dois anos. A última em 2013, tendo parado em 2015. Teria que ser realizada outra 

agora em 2017. [Josenilton Tavares, em entrevista ao autor, Natal, 18/8/2017] 

  

Segundo ele, a Conferência de 2013 foi realizada no auditório do Sesc, em Natal, 

e na ocasião foram eleitos os representantes do Conselho Municipal de Cultura. O 

objetivo foi discutir os eixos para a política cultural do Município, em consonância com 

os temas da 3ª Conferência Nacional de Cultura, de 2013.   

Quanto à  elaboração do  Plano de Cultura, Josenilton comentou que em 2014 

foi criada equipe interna da Fundação para planejar a etapa de elaboração do Plano. 

Contou que essa equipe saiu em campo em outubro de 2014 e visitou 10 bairros das quatro 

regiões administrativas (zona sul, oeste, leste e norte). Por essa época, a elaboração do 

Plano Municipal de Cultura foi noticiada no Blog da Funcarte, em 7/10/2014 [ver texto 

no link https://www.blogdafuncarte.com.br/secultfuncarte-inicia-nesta-quarta-feira-8-

debates-para-elaboracao-do-plano-municipal-de-cultura/]. Informava ao público em 

geral  que a Prefeitura do Natal, através da Secretaria Municipal de Cultura e Funcarte, 

iniciava em 8/10/2014 os debates e recebimento de propostas para a elaboração do Plano 

Municipal de Cultura. Todas as regiões administrativas da cidade estavam recebendo 

reuniões semanais para que o Plano fosse articulado e elaborado.  

Cerca de um ano depois, e de dois meses depois em que fiz a entrevista com 

Josenilton Tavares, a Tribuna do Norte, em 16/10/2015, informava no site do jornal 

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/prefeitura-do-natal-disponibiliza-plano-

municipal-de-cultural-para-consulta-paoblica/327216 que a Secretaria Municipal de 

https://www.blogdafuncarte.com.br/secultfuncarte-inicia-nesta-quarta-feira-8-debates-para-elaboracao-do-plano-municipal-de-cultura/%5d.
https://www.blogdafuncarte.com.br/secultfuncarte-inicia-nesta-quarta-feira-8-debates-para-elaboracao-do-plano-municipal-de-cultura/%5d.
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/prefeitura-do-natal-disponibiliza-plano-municipal-de-cultural-para-consulta-paoblica/327216
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/prefeitura-do-natal-disponibiliza-plano-municipal-de-cultural-para-consulta-paoblica/327216
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Cultura disponibilizou  para consulta pública no blog da Funcarte, a partir de 14 de 

outubro de 2015 o Plano Municipal de Cultura, uma das partes que compõe o futuro 

Sistema Municipal de Cultura, sendo o instrumento de gestão de médio e longo prazo “no 

qual o poder público assume a responsabilidade democrática de implantar políticas 

culturais continuadas que ultrapassem os limites de uma gestão de governo”. A 

informação acrescentava que, “na prática, é o documento que norteia e estabelece as 

estratégias, metas, define prazos e recursos necessários à implementação das políticas 

culturais”. 

 Acerca do Sistema de Financiamento à Cultura com existência obrigatória do 

Fundo de Cultura, Josenilton comentou que a Funcarte não tem um sistema de 

financiamento, “temos instrumentos de financiamento cultural” e enumerou: 1)  Lei de 

incentivo fiscal do Programa Djalma Maranhão e 2) o Fundo de Incentivo à Cultura              

( FIC), cuja gestão é feita pelo Conselho.  

 Após realizar a pesquisa na capital, viajei para a segunda cidade mais importante 

do Estado. Cheguei em Mossoró, cidade localizada no Oeste potiguar, semiárido, na tarde 

de 25/1 após percorrer cerca de 280 km de ônibus na ida e mais 280 km no retorno a 

Natal,  na tarde do dia seguinte. Lá, entrevistei: 1) o ex Secretário de Cultura de Mossoró, 

Gustavo Rosado; 2) a também ex Secretária de Cultura  Isolda Dantas – esta, na ocasião, 

vereadora do PT/RN e 3) a  ex Secretária de Cultura Clesia Barreto.  

 Gustavo Rosado foi  Secretário de Cultura de Mossoró no período de janeiro 

de 2013 a novembro de 2013, quando era Prefeita Cláudia Regina Freire de Azevedo. 

Informou que  de dezembro de 2013 a junho de 2014 foi Secretário de Cultura na gestão 

do Prefeito Francisco José  Silveira Júnior. Gustavo, na entrevista ao autor, disse que 

passou a  conhecer o PNC e o SNC em 2009, durante Conferência Nacional de Cultura. 

 Em relação à Implementação da Secretaria de Cultura ou órgão equivalente, 

Rosado informou que até 2014 o órgão gestor era a Secretaria Municipal de Cultura. 

Acerca  da criação do Conselho de Política Cultural, Gustavo disse ter deixado “o 

documento pronto com as alterações de Conselho Municipal de Cultura para Conselho de 

Políticas  Culturais”.  Sobre a realização de Conferência Municipal de Cultura, 

Gustavo Rosado declarou ter sido realizada em 2012. Quanto à elaboração do Plano de 

Cultura, Gustavo Rosado afirmou que “sim, no ato da Conferência em 2012”. 

Acrescentou “até a data do nosso desligamento o Plano não tinha sido implementado”. 

Acerca do Sistema Financiamento à Cultura com existência obrigatória do Fundo de 

Cultura, Gustavo Rosado informou que no fim da gestão dele, em junho de 2014, 
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Mossoró contava com a Lei de incentivo à Cultura Vingt-Un Rosado e o Prêmio Fomento 

à Cultura.  

          Maria Isolda Dantas de Moura, formada em Ciências Sociais pela UERN, com 

especialização em Gestão de Políticas Públicas pela UnB, assumiu o cargo de Secretária 

de Cultura de Mossoró em 7 de julho de 2014 e permenaceu no cargo até janeiro de 2016. 

Eu a entrevistei na Câmara Municipal daquela cidade, onde na ocasião exercia o mandato 

de vereadora pelo PT. Ela falou sobre as ações para construção do Plano de Cultura da 

cidade e implantação de um Sistema Municipal de Cultura.   

Em relação à Implementação da Secretaria de Cultura ou órgão equivalente, 

Isolda Dantas informou que não existe uma Secretaria exclusiva para a Cultura. Mossoró 

teve uma fundação municipal de cultura na década de 1990. Por volta de 2008 e 2009 foi 

criada a Secretaria Municipal de Cultura, que ainda existia quando ele assumiu o cargo 

de secretária em 2014. Em dezembro de 2015 o Prefeito Francisco José realizou uma 

reforma e em janeiro de 2016 ele extinguiu a pasta de cultura, criando uma secretaria 

executiva, subordinada à secretaria de educação. Para Isolda, esses foi um dos grandes 

retrocessos e motivo para ela deixar o cargo de secretária.   

Acerca da criação do Conselho de Política Cultural, Isolda disse: 

 

Quando chegamos na Secretaria já existia uma lei que havia sido promulgada em 2012 

que criava o Sistema Municipal da Cultura, de acordo com o que determinava o Plano e 

o Sistema Nacional, com Conselho Municipal, Fundo de Cultura [...]. Porém, em 2014 

não existia nenhuma ferramenta do sistema funcionando. Então, a primeira coisa que 

fizemos, o que considerávamos o mais importante era a existência do Conselho. A lei 

criava o Conselho Municipal de Políticas Culturais e não mais o Conselho Municipal de 

Cultura [conforme o PNC]. Então a nossa primeira batalha foi empossar o Conselho 

[porque era importante a parceria com o Conselho], mas existia um impeditivo [...] e o 

Jurídico da Prefeitura não me autorizou chamar a posse do Conselho. [Isolda Dantas em 

entrevista ao autor, Mossoró, janeiro 2017]. 

 

Isolda explicou que a legislação a que se refere é a Lei Municipal 082/2012, que 

cria o Sistema Municipal de Cultura de Mossoró. Ela comentou ainda que o Jurídico da 

Prefeitura não a autorizou a dar posse aos Conselheiros, porque a mencionada Lei “não 

dizia como seriam escolhidos os conselheiros da sociedade civil”. Segundo ela, a lei “só 

dizia que os Conselheiros do Poder Público eram indicados pelo Prefeito, mas não 

determinava como era a eleição dos conselheiros da sociedade civil”. Ela contou que “isso 

foi um problema enorme, porque não conseguíamos dar posse aos Conselheiros, que 

haviam sido eleitos numa Conferência em 2012”, porém a gestão dela na Prefeitura não 

poderia dar posse, porque a lei não dizia como. Disse que foi feita uma batalha jurídica, 
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tiveram que mudar a lei, porque “corríamos contra o tempo” para não perder prazo. 

Enfim, o impasse foi resolvido e os conselheiros tomaram posse.  

Sobre a realização de Conferência Municipal de Cultura, Isolda afirmou que 

foi realizada uma, em 2012.  

 Quanto à elaboração do Plano de Cultura, Isolda contou: “iniciamos processo 

de criação do Plano com a Universidade [Uern], mas esbarramos na questão dos 

recursos”.   

 Acerca do Sistema Financiamento à Cultura com existência obrigatória do 

Fundo de Cultura, Isolda comentou a Lei de Incentivo à Cultura Vingt-Un Rosado [que 

numa das gestões, mudou de nome: Lei Maurício de Oliveira]. Quanto ao   Prêmio 

Fomento, Isolda informou que a gestão dela reformulou a Lei do Prêmio Fomento, que 

até então era colocada em plano inferior, em termos de orçamento – cerca de R$ 80 mil, 

enquanto um evento como “o Cidade Junina custa R$ 5 milhões”.   

            Clésia Barreto, ex Secretária de Cultura de Mossoró no período janeiro de 

2009 a dezembro de 2012, quando exerceu também o cargo de Presidente do Conselho 

Municipal de Cultura,  informou que o Município recebeu certificado de adesão ao 

Acordo de Cooperação Federativa, de 2012.  

Localizado a 30 km de Natal, o município de Ceará Mirim faz parte da região 

metropolitana da capital. Estive lá na manhã de uma  segunda-feira, 30/1/2017, dando 

prosseguimento à pesquisa de campo. Iniciei o trabalho com o apoio do artista visual 

potiguar Fábio di Ojuara, que eu já conhecia de Natal.  

À época da entrevista residindo em Ceará Mirim, Fabio di Ojuara foi decisivo para 

o êxito da pesquisa de campo naquela cidade, situada num verde vale de canaviais, de 

antigas usinas, de modernos moinhos de energia eólica, e com um litoral de belas praias. 

Fabio me apresentou ao Secretário de Cultura, Esporte, Juventude e Lazer, Clécio Júnior, 

que por sua vez indicou Rozangela Sá, sub prefeita, para conceder entrevista sobre a 

adesão de Ceará Mirim ao acordo de cooperação federativa do SNC (2010-2015). Me 

desloquei na cidade de automóvel, na companhia do prestativo Ojuara, que além de me 

levar até os locais onde estavam os entrevistados, me mostrou alguns dos principais 

equipamentos culturais da cidade, como, por exemplo,  a Estação Cultural,  espaço de 

artes e cultura, que funciona na antiga estação ferroviária, reformada para tal atividade e 

sob a administração da Prefeitura.  

Naquele município, além do setor de política cultural dividir atividades com 

esporte, juventude e lazer, existe a Fundação Nilo Pereira, dirigida por Waldeck Araújo 
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de Moura no período de 2009 a 2015. Em telefonema para ele, por intermédio de Fábio 

de Ojuara, Waldeck disse que em 2015 ficou respondendo pela fundação. Na ocasião da 

entrevista quem estava na diretoria da fundação era Clécio Júnior, exercendo também o 

cargo de secretário municipal de Cultura, Esporte, Juventude e Lazer de Ceará Mirim. 

Mas quem concedeu a entrevista foi Rozângela Sá.   

Sub prefeita de Ceará-Mirim e mestra em políticas publicas, Rozângela Sá, 

conquanto tenha a função de projetista, é profissional que entende de política cultural do 

Município. Falou inicialmente sobre a adesão do município ao SNC, em 10 de março de 

2012, por meio da assinatura do Acordo de cooperação federativa, dentre outras questões. 

Falou sobre a Estação das Artes e sobre o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU)  

“o segundo CEU do Nordeste, que tem cinema e teatro”, dentre outros equipamentos, 

como biblioteca, telecentro, auditório, voltados para ações de lazer, artísticas, culturais e 

de assistência social [conta com um CRAS].  

A meta 33 do PNC (2013, p.96-97) planeja criar mil espaços culturais integrados 

a esporte e lazer em funcionamento nas cidades  brasileiras carentes desse tipo de local 

para prática integrada de artes, esportes e lazer.   

Em relação à Implementação da Secretaria de Cultura ou órgão equivalente, 

o município não conta uma secretaria exclusiva para a cultura. Rozângela explicou que 

o Município conta com três órgãos gestores: a Secretaria de Cultura, vinculada à 

secretaria de esporte, juventude e lazer; a Fundação Nilo Pereira; e o CEU, num sistema 

de gestão compartilhada das ações culturais, entre a secretaria, a fundação e o CEU.  

Acerca da criação do Conselho de Política Cultural, o município não conta com 

esse tipo de Conselho. Possui 

uma gestão compartilhada, que parte do princípio de que cultura é direito de todos e é 

construída, nasce com a população. Com base nisso, o sistema de gestão compartilhada 

se dá por um conselho gestor, com um estatuto aberto, eleito pela população, com um 

representante do governo. Está voltado para produtores de artes do município. Todos os 

componentes do colegiado são eleitos pela população. (Rozângela Sá, entrevista ao autor, 

Ceará Mirim, 30/1/2017).  

 

 Sobre a realização de Conferência Municipal de Cultura, foram três 

conferências de cultura em 2014, por ocasião da instalação do CEU, com a participação 

de artistas, produtores culturais, dentre outros, e assessores do MinC.  

 Quanto à elaboração do Plano de Cultura, o Município não tem Plano de 

Cultura, nem lei que regulamente a cultura no município, informou Rozângela.  
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 A respeito do Sistema de Financiamento à Cultura, com existência obrigatória 

do Fundo de Cultura, Rozângela disse que não existe lei de incentivo à cultura, em 

Ceará Mirim, e que os recursos destinados à cultura no município vem do FPE e FPM.  

 A pesquisa em Caicó foi realizada do final da manhã de 31/1/2017 até final da 

manhã do dia seguinte. Depois de sair da rodoviária de Natal às 6h de 31/1 e percorrer, 

de ônibus, cerca de 280 km, em aproximadamente cinco horas pelo agreste e semi árido 

potiguar, cheguei a Caicó por volta das 11h. Após me hospedar em hotel do centro da 

cidade, fui para o centro administrativo da Prefeitura, onde entrevistei Anna Jailma 

Medeiros, então diretora de cultura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Cultura da Prefeitura de Caicó. 

 Anna Jailma informou sobre a política cultural do município, no qual um dos 

fatos principais é a parceria que estava ocorrendo entre a Prefeitura e o Governo do Estado 

para concluir reforma e viabilizar funcionamento do Centro Cultural e Teatro Adjuto 

Dias, um dos principais equipamentos culturais da cidade, agora finalmente administrado 

por um artista, o ator Alexandre Muniz, e não mais por pessoa que, por indicação 

politica, fazia do cargo de diretor do teatro mera sinecura, segundo me informaram.   

Com tradição cultural em turismo religioso católico, com a Festa de Sant'Ana, 

manifestação religiosa e cultural tombada como patrimônio imaterial; além de tradição 

do município também no artesanato, com elogiada  arte dos bordados (já foi importante 

a cultura algodoeira no Seridó); culinária e carnaval, Caicó é uma bonita cidade 

seridoense, em que apesar de não dispor de outras fontes de recursos econômicos mais 

lucrativas, como o petróleo, o município apresenta um dos melhores Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do interior e semi árido nordestino.  

Anna Jailma, diretora de Cultura da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura da Prefeitura de Caicó informou, 

em relação à Implementação da Secretaria de Cultura ou órgão equivalente, que 

Caicó, durante a pesquisa de campo, não contava com uma secretaria exclusiva para a 

Cultura. Em resposta enviada por e-mail, Jailma informou: “em Caicó existe a 

Coordenação de Cultura dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

e Turismo. Porém é objetivo do gestor atual, Robson Araújo, criar a Fundação de Cultura 

dentro destes 4 anos”. 

  Segundo Anna Jailma, o município tem a Coordenação de C|ultura que não 

corresponde a Secretaria ou Fundação, mas é um órgão equivalente: 
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Vamos iniciar no próximo mês o mapeamento de artistas e grupos culturais do município, 

visando ao mapeamento das expressões culturais e artísticas. Temos Pontos de Cultura 

no município –Associação União do Sobrado. Temos Casa de Cultura Popular, e Centro 

Cultural Adjuto Dias (teatro). Temos o Museu do Seridó –UFRN.Temos a Biblioteca 

Municipal Olegário Vale, com vários espaços de leitura, conforme assuntos e faixa etária, 

e inclusive realização de encontros mensais do Clube da Leitura, onde obras literárias são 

debatidas entre pessoas de todas as idades. Temos o Coletivo de Artes Casa de Pedra onde 

artistas produzem e vendem seus trabalhos. [Anna Jailma, de Caicó, em entrevista ao 

autor, por e-mail).  

 

 Outros equipamentos da política cultural de Caicó, segundo informações de Anna 

Jailma: 

O município tem realizado em parceria com artistas locais, apresentações mensais no 

Salão Nobre da Casa da Cidadania – um prédio histórico e cultural do município. Neste 

ano já realizamos neste espaço dois espetáculos de teatro, uma mostra de cinema de uma 

semana, um sarau músico-poético, e um show musical itinerante. Temos a arte trabalhada 

nas escolas do município, através do Mais Educação. O município mantém a Banda de 

Música Recreio Caicoense que conta hoje com 110 anos, tendo 41 membros, através de 

projeto social MusicArte, sendo a prefeitura, via Coordenação de Cultura, a responsável 

pela manutenção da Banda de música e pagamento de seus membros. O município apoia 

diretamente o grupo Negros do Rosário, que pertence à Irmandade do Rosário, tendo 

cerca de 30 crianças. O município doou a sede que possuem e mantem o grupo com 

fardamento e outro tipo de apoio, como transporte ou alimentação, quando acontece 

realização de apresentações. [Anna Jailma, de Caicó, em entrevista ao autor, por e-mail).  

 

 

Acerca  da criação do Conselho de Política Cultural, Jailma  informou 

 

Não existe o Conselho de Política Cultural ou Conselho Municipal, mas a nova gestão já 

esteve reunida com artistas locais, visando esta realização. Inicialmente priorizamos a 

adequação da Lei de Incentivo Artur Ribas, no sentido de atender algumas alterações 

solicitadas pelos artistas. Após esta alteração que será encaminhada para Câmara de 

Vereadores agora em abril, teremos o mapeamento de artistas e grupos culturais de Caicó 

e posteriormente a criação do Conselho de Política Cultural. [Anna Jailma, em entrevista 

ao autor, por e-mail] 

 

 

 

 Sobre a realização de Conferência Municipal de Cultura, Jailma comentou 

que  “já houve realização de Conferências de Cultura  no município em 2009, 2011,2012 

e 2013”.  Quanto à elaboração do  Plano de Cultura, Jailma informou que “não foi 

encontrado  Plano Municipal de Cultura formalizado”. 

 Acerca do Sistema Financiamento à Cultura com existência obrigatória do 

Fundo de Cultura, Jailma informou: 

 

Existe o fundo destinado a Coordenação de Cultura anualmente, com orçamento previsto 

na Câmara de Vereadores. E temos a Lei de Incentivo Fiscal Artur Ribas aprovada em 

dezembro de 2016, que determina investimento em projetos culturais, mediante até 2% 

de impostos arrecadados pelo município. Esta lei está na Câmara para ser aprovada 

algumas alterações sugeridas pelos artistas locais. [Anna Jailma, em entrevista ao autor, 

por e-mail].  
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 Em Currais Novos, onde cheguei em 1/2/2017, entrevistei inicialmente Wescley 

José da Gama, poeta e presidente da ONG Casarão de Poesia, cuja entrevista é trabalhada 

no tópico da avaliação segundo os artistas. No dia seguinte, 2/2/2017, entrevistei o Agente 

de Cultura Francinaldo da Silva Moura, da Casa de Popular de C. Novos, já mencionado.  

Em relação à Implementação da Secretaria de Cultura ou órgão equivalente, 

até 2015 o órgão gestor era a Fundação José Bezerra Gomes. O brincante de João 

Redondo e produtor cultural, Ronaldo Gomes da Silva, esteve à frente da Fundação 

Cultural José Bezerra Gomes em três períodos:  primeiro como subcoordenador de 

cultura,  de janeiro a dezembro de 2013; e de fevereiro de 2014 a dezembro de 2015, 

como presidente da fundação. Em 2016, ficou afastado, por motivo pessoal [havia sido 

aprovado em concurso público] tendo retornado à fundação em 2 de janeiro de 2017, na 

gestão do Prefeito Odon Oliveira Jr (PT/RN), período em que acompanhou “a realização 

das conferências e processo de adesão do município ao Acordo de Cooperação”. 

Todavia, pelo que consegui levantar de informações, até 2015 a política cultural 

de Currais Novos, no âmbito da Prefeitura, ainda não estava sintonizada com as novas 

perspectivas abertas pelo PNC e SNC. Somente no ano seguinte, no plano de governo do 

Prefeito Odon, de 2016, constava a criação da Secretaria Municipal de Cultura, 

garantir  percentual mínimo de 1% do orçamento público municipal para a cultura, 

instituir o sistema municipal de cultura, com a retomada do Conselho Municipal de 

Cultura e Fundo Municipal de Cultura, além de elaborar o Plano Municipal de 

Cultura de forma participativa, além de outras ações, como incentivos às atividades 

artísticas e culturais do município, conforme informações disponíveis na internet, no site 

https://www.eleicoesepolitica.net/prefeito2016/prefeito/.   

Acerca  da criação do Conselho de Política Cultural, à época da pesquisa, o 

Município não contava com esse tipo de Conselho.  O artista visual João Antônio de 

Medeiros informou sobre a Portaria nº 0586, de oito de abril de 2014, na qual “o Prefeito 

José Vilton da Cunha (PR) no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o 

artigo 1º da Lei nº 2.034, de 24 de abril de 2012, resolve”, constituir a Comissão de 

Conselho Municipal de Cultura de Currais Novo. À época da criação, a Comissão do 

Conselho tinha como titulares Odon Oliveira de Souza Júnior, representante da Câmara 

Municipal [à época da entrevista Odon havia sido eleito Prefeito]; João Antônio, como 

representante das artes visuais, além de diversos representantes dos demais setores 

artísticos, culturais e educativos.   

https://www.eleicoesepolitica.net/prefeito2016/prefeito/
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    Em Santa Cruz, entrevistei o agente de cultura Marcos Antônio da Silva e o 

então secretário municipal de cultura do Município, Edgar Santos.  Marcos e Edgar 

falaram sobre a adesão do Município ao Acordo de Cooperação Federativa do Sistema 

Nacional de Cultura; da política cultural do município, dentre outras questões.  

 Produtor cultural, agente de cultura e músico, Marcos Antônio disse que conhece 

o PNC/SNC, especialmente a partir da experiência em que foi conselheiro, secretário e 

presidente do Conselho Municipal de Política Cultural da Prefeitura de Santa Cruz, de 

2011 a 2015. Foi agente de cultura da Casa de Cultura Popular daquele município, de 

março de 2015 a janeiro de 2017.   

Em pesquisa que realizei na internet, dentre os municípios da amostra, Santa Cruz 

era o que tinha fornecido mais informações ao MinC, das quais sobre a Lei Complementar 

nº 07/2009, que dispõe sobre a reestruturação administrativa do Poder Executivo do 

Município, incluindo a estrutura da Secretaria Municipal de Cultura.  

Em relação à Implementação da Secretaria de Cultura ou órgão equivalente, 

o Município conta com uma Secretaria de Cultura.  

Acerca  da criação do Conselho de Política Cultural, o  município possuía desde 

1994 uma  Lei, de n º 286,  que criava o Conselho Municipal de Cultura, mas este somente 

foi implantado em 2011. Atendendo ainda uma das exigências do Sistema Nacional de 

Cultura, “foi criado também o Conselho Municipal de Política Cultural, Lei nº 

643/2013, em substituição ao existente na Lei Nº 286/94, órgão fundamental para o 

acompanhamento, fiscalização, elaboração de metas e controle social da aplicação dos 

recursos destinados à cultura”. 

Em relação à Conferência de Cultura, foram realizadas duas conferências, uma 

das quais, segundo o agente e produtor cultural Marcos Antônio “foi realizada por volta 

de 2013”.  

A respeito do Plano de Cultura, a elaboração deste passou a ser construída 

principalmente após a implantação do Conselho, em 2011, culminando com a divulgação 

pública, em 2015, da minuta do Plano de Cultura de Santa Cruz e as metas a serem 

alcançadas nos próximos dez anos, a contar daquela data da divulgação.    

 Quanto ao Sistema Financiamento à Cultura com existência obrigatória do 

Fundo de Cultura, a Lei Municipal nº 636/2012 dispõe sobre a criação do Fundo 

Municipal de Cultura, principal financiador das atividades artísticas daquele município.   

 Durante a estadia em Santa Cruz tive oportunidade de conhecer a estátua de Santa 

Rita de Cássia, local de peregrinação de milhares de fieis católicos. Com uma altura total 
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de 56 metros, a estátua de Santa Rita é considerada uma das maiores da América. Cheguei 

de taxi no alto da montanha onde se localiza a estátua, retornando depois para a pousada 

onde fiquei hospedado. A pousada está localizada a poucos metros da Maternidade do 

Hospital pertencente à UFRN. Na ocasião, o estabelecimento hospitalar estava 

completando 65 anos, em solenidade que contou com a presença da reitora da UFRN, 

professora Ângela Paiva Cruz, e outras autoridades. Santa Cruz conta com importante 

unidade da UFRN, a Faculdade de Ciências da Saúde (Facisa).  

Estive no município de São José de Mipibu, na manhã de 7/7/2017, na segunda 

etapa das entrevistas da pesquisa de campo. A cidade de São José de Mipibu está 

localizada a cerca de 30 km de Natal/RN. Faz parte região metropolitana natalense. 

Chegando lá, inicialmente fiz contatos com  Jessica Almeida, sub secretária de finanças 

da Secretaria Municipal de Cultura de São José de Mipibu, pois a Secretária 

Municipal de Cultura, Kélia Serafim, não se encontrava na secretaria, embora eu 

tivesse tido o cuidado de tentar agendar a entrevista, anteriormente, por diversas vezes, 

em contatos telefônicos e mensagens de e-mail.  

 A exemplo do que fiz em todas as fases da pesquisa de campo, em Natal e nos 

dez municípios, também em S. J. de Mipibu protocolei  ofício da secretaria do Programa 

da Pós Graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da UFRN, me apresentando como 

doutorando e os objetivos, constando também no documento o questionário com 

perguntas abertas.  

 Kélia Serafim enviou e-mail com as respostas ao questionário em 17/8/2017.  

Em relação à Implementação da Secretaria de Cultura ou órgão equivalente, Kelia 

informou que o órgão gestor da cultura no município é a Secretaria Municipal de Cultura 

e que o município aderiu ao PNC/SNC em 2013. Foi lacônica em relação aos outros 

indicadores. Acerca da criação do Conselho de Política Cultural, ela disse que foi 

estruturado e criado o ‘Conselho Municipal de Cultura’. Sobre a realização de 

Conferência Municipal de Cultura, disse que “sim”, que foram realizadas 

“conferências municipais de cultura” e “participamos de diversas reuniões realizadas no 

Estado”, confirmou a elaboração do  Plano de Cultura. Acerca do Sistema 

Financiamento à Cultura com existência obrigatória do Fundo de Cultura, 

respondeu: “recursos próprios, patrocinadores e FPM” [Refere-se ao Fundo de 

Participação do Município].  Para ela, uma das dificuldades para implantação do Plano 

Municipal de Cultura é a de “conscientizar as pessoas sobre a importância de aderir ao 

Plano Municipal de Cultura e as benesses que a cultura municipal ganha em aderir ao 
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PMC”.  Indagada sobre os sistemas de informação e indicadores culturais que o munícipio 

dispõe para formular suas políticas culturais, respondeu: “utilizamos as redes sociais, 

ouvimos os populares que sempre nos procuram para externar o grau de satisfação.”  

Naquela mesma tarde de 7/7/2017 fui para Macaíba, também na região 

metropolitana da capital. Lá, entrevistei o secretário municipal de cultura, Marcelo 

Augusto Medeiros Bezerra, sobre a implementação do Sistema Municipal de Cultura 

do município, a partir do que é estabelecido na Lei nº 1707, de 18 de junho de 2014. O 

município está localizado a 14 km da cidade de Natal e faz parte da região metropolitana. 

É a terra onde nasceu um dos pioneiros da aviação Augusto Severo; a poetisa Auta de 

Souza, mística da segunda geração romântica brasileira, com influência simbolista; o 

escritor Henrique Castriciano; e o político Alberto Maranhão, ex governador. Viveram 

entre a segunda metade do século 19 e primeiros anos do século 20. Figuram entre as 

mais importantes personalidades históricas da ciência, da cultura e da política do RN. 

Em Macaíba, a entrevista foi na sede da Secretaria de Cultura, onde após 

conversar com o secretário Marcelo Augusto, ele me passou cópia da Lei nº 1707/2014, 

que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Macaíba; o Fundo Municipal de 

Cultura; o Conselho Municipal de Política Cultural e o Incentivo Fiscal à Cultura. 

Contabilista pela UnP, graduado em gestão pública pela Facex e memorialista da história 

de Macaíba, Marcelo Augusto foi secretário de cultura de 2002 a 2012. Depois, o 

secretário de cultura foi o jornalista Roberto Medeiros, de janeiro de 2013 a abril de 

2015. Na ocasião da entrevista, Roberto era o Secretário Municipal de Esporte e Lazer de 

Macaíba e contou que foi na gestão dele que Macaíba fez a adesão ao SNC, ocasião em 

foi elaborado “projeto criando o Sistema Municipal de Cultura, o Conselho Municipal de 

Cultura, o Fundo Municipal e o Plano Municipal de Cultura”.   

Em relação à Implementação da Secretaria de Cultura ou órgão equivalente, 

Macaíba contava, à época da Pesquisa de Campo, com uma Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo.  

Acerca da criação do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), está 

previsto na Lei 1707/2014, na Seção III, art. 47, art.48 ao art. 53.  Segundo informações 

de Marcelo Augusto, que voltou a ocupar o cargo de secretário de cultura em 2015, uma 

das competências desse Conselho é promover ampla discussão sobre a Política Municipal 

de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.  

Sobre a realização de Conferência Municipal de Cultura, a mencionada Lei 

1707 define as conferências como um dos instrumentos de gestão do SMC. 
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Quanto à elaboração do Plano de Cultura, a lei citada define que o Plano 

Municipal de Cultura é o principal instrumento de gestão do Sistema Municipal de 

Cultura, com duração decenal. No capítulo III da Lei 1707, art. 80, no parágrafo único, 

afirma que “o Plano Municipal de Cultura será a base das atividades er programações do 

Sistema Municipal de Cultura e seus financiamento será previsto no Plano Plurianual 

(PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA)”.   

 Acerca do Sistema Financiamento à Cultura com existência obrigatória do 

Fundo de Cultura, a Lei 1707/2014 estabelece que o Sistema Municipal de Cultura 

(SMC) integra o Sistema Nacional de Cultura (SNC) e se constitui no principal 

articulador, no âmbito municipal, das políticas públicas de cultura, estabelecendo 

mecanismos de gestão compartilhada com os demais entes federados e a sociedade civil. 

No art. 30, estabelece que o SMC compreenderá os seguintes mecanismos: 1) Fundo 

Municipal de Cultura (FMC) e 2) o Mecenato Municipal de Cultura (MMC).  De acordo 

com o art. 57 da lei citada, que trata do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura 

(SMFC),  são mecanismos de financiamento público da cultura em Macaíba: 1) 

orçamento público do município, estabelecido na Lei Orçamentária Anual (LOA); Fundo 

Municipal de Cultura, definido na lei; Incentivo fiscal, por meio de renúncia fiscal do 

IPTU e do ISS, conforme decreto específico.     

 Essa legislação de Macaíba é uma das mais profissionais e atualizadas com as 

novas tendências de políticas culturais, dentre os municípios da amostra. O art. 8 da Lei 

1707/2014, por exemplo, afirma que a política cultural do município deve ser transversal, 

estabelecendo uma relação estratégica com as demais políticas públicas, em especial com 

as políticas de educação, comunicação social, meio ambiente, turismo, ciência e 

tecnologia, esporte, lazer, saúde e segurança pública.O capítulo III dessa lei aborda a 

concepção tridimensional da cultura: simbólica, cidadã e econômica.  

 Estive em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana,  na manhã de 

13/7/2017, quando entrevistei Flávio Henrique de Oliveira, presidente da Fundação 

Cultural Dona Militana, órgão da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, responsável 

pela política cultural daquele município, que assinou o Acordo de Cooperação Federativa 

com o MinC em 23/7/2012, à época da gestão do Prefeito Jaime Calado, tendo como 

Presidente da Fundação cultural, Alexandre Santos. 

  Dona Militana, ou Militana Salustino do Nascimento, que dá nome à fundação 

cultural, era de origem humilde, nasceu em 1925 e lá viveu durante mais de 80 anos. Foi 

descoberta na década de 1990 pelo folclorista e escritor potiguar Deífilo Gurgel. Dona 
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Militana tornou-se conhecida como uma das maiores personalidades do folclore brasileiro 

e maior romanceira do Brasil,  ou seja, uma pessoa que ao longo da vida preservou na 

memória, pela tradição oral, romances originários da cultura medieval e ibérica. Além 

dos romances, ela cantava também coco, toadas e aboios. Em 2005, Dona Militana 

recebeu do à época Presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma importante homenagem: 

Comenda da Ordem do Mérito Cultural Brasileiro, em solenidade em Brasília.      

 Além da cultura popular e artesanato, o turismo religioso é uma das principais 

atividades culturais da cidade, que na época da colonização do RN foi palco do massacre 

dos Mártires de Uruaçu, onde moradores de engenhos resistiram às investidas dos 

invasores holandeses. Os mártires de Uruaçu foram beatificados pelo Papa João Paulo II 

em 2000 e santificados pelo Papa Francisco, em cerimônia, também em Roma,  em 

15/10/2017, quando igualmente foram canonizados outros mártires católicos do período 

colonial potiguar: os  de Cunhaú, esta última, localidade do município de Canguaretama.  

 A entrevista em São Gonçalo do Amarante foi realizada na sede da Fundação 

Cultural. Em relação à Implementação da Secretaria de Cultura ou órgão 

equivalente, São Gonçalo do Amarante não conta com uma secretaria exclusiva para o 

setor. Conta com a mencionada Fundação Cultural Dona Militana (FCDM), instituída em 

2009 e vinculada ao Gabinete do Executivo. Segundo o secretário Flávio Henrique, que 

à época da Pesquisa de Campo estava no cargo desde janeiro de 2013, os seguintes 

equipamentos são vinculados à FCDM: Mercado de Artesanato Santo Antônio do 

Potengi; Biblioteca Pública; Teatro Municipal Poti Cavalcante e a Banda Municipal.   

Acerca da criação do Conselho de Política Cultural, à época da Pesquisa de 

Campo o município estava elaborando o Conselho Municipal de Políticas Culturais, 

segundo informou o secretário em entrevista ao autor. A Lei 1.411, de 24 de janeiro de 

2014, dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura; o Conselho Municipal de Política 

Cultural e o Incentivo fiscal à cultura.  

 Sobre a realização de Conferência Municipal de Cultura, Flávio disse que 

foram realizadas duas coferências, uma das quais em 2013, conforme documento sobre o 

Regimento interno da II Conferência Municipal de Cultura. A II Conferência Municipal 

de Cultura foi convocada pelo Prefeito, através do Decreto Municipal nº 489, de 

23/72013.  Quanto ao Plano Municipal de Cultura, por ocasião da entrevista ainda não 

havia sido elaborado, o que, conforme declaração de Flávio Henrique seria definido pelo 

Conselho de Políticas Culturais. 
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 Acerca do Sistema Financiamento à Cultura com existência obrigatória do 

Fundo de Cultura, a Lei 1.411, de 24/1/2014 prevê incentivo fiscal destinado à 

promoção artística e cultural. Por ocasião da entrevista, estavam em vigor o Fundo 

Municipal e a Lei do Mecenato.  

Em Extremoz só foi possível avaliar um indicador, Implementação da 

Secretaria de Cultura ou órgão equivalente.  O município possui uma Secretaria de 

Educação e Cultura. O órgão responsável pela política cultural é a Fundação de Cultura 

Aldeia do Guajiru (Fundec), inaugurada em 03/02/2011, segundo informações de 

Leonardo Sodré (2011), na internet. 

Na manhã de 15/7/2017, entrevistei a gestora Elane Ferreira, presidenta da 

Fundação Cultural Aldeia do Guajiru. No cargo desde janeiro de 2017, Elane não 

soube informar se houve adesão do Município ao Acordo de Cooperação, do MinC. 

Contou que ao chegar na Fundação não encontrou documentação da gestão anterior. Por 

isso, na ocasião, a fundação estava funcionando parcialmente, até porque parte das 

instalações do prédio havia sido cedida para funcionamento de quatro turmas de ensino 

fundamental 1, em duas salas de aula. Pela fundação, estavam dando expediente três 

funcionárias: a Presidente da fundação; a secretária executiva Marta Nea, e a chefe do 

patrimônio histórico e cultural Lucelena Ferreira.  

Elane e Lucelena disseram não ter notícias sobre a existência de conselho 

municipal de cultura ou conselho de política cultural. Tem notícias de que na fundação 

funcionavam oficinas de dança, teatro, artesanato, dentre outras. Eram promovidas ações 

culturais de apoio ao Carnaval, no início do ano; Festa de Santo Antônio, em junho; e o 

Auto de São Miguel Arcanjo, encenado em 29 de setembro, encerrando a festa do 

Padroeiro da cidade. A festa era realizada de 21 a 29 de setembro nas ruínas históricas da 

antiga Igreja Matriz do município, cuja história é rica em informações sobre indígenas, 

jesuítas e primeiros colonizadores do Rio Grande do Norte.    

 Sem dispor de mais informações, se limitou a passar cópia da Lei 523/2008, da 

Prefeitura de Extremoz, que “altera disposições da Lei º 466, de 16 de agosto de 2005, 

que dispõe sobre a Fundação Extremoz de Cultura Aldeia de Guajiru (Fundec)”. O 

documento traz os objetivos da fundação, dentre os quais o de “promover o 

desenvolvimento sócio-cultural e científico no município”; na estrutura é composta por 

três conselhos – curador, fiscal e diretor -, contando, pela lei, com uma coordenadoria de 

administração e finanças e consultoria jurídica.   Até então os mencionados conselhos só 
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existiam no papel. É no município de Extremoz onde se localizam algumas das praias 

mais famosas da região metropolitana de Natal, como a Redinha Nova e Genipabu.  

  A entrevista com o Presidente da Fundação Parnamirim de Cultura 

(Funpac), Haroldo Gomes da Silva, foi concedida em 11/9/2018, na sede da fundação, 

que funciona em um dos pavimentos do Teatro municipal daquele município. O teatro 

foi inaugurado em 2014 e é administrado pela fundação cultural, cuja sede e o teatro ficam 

localizados em amplo espaço cultural, no qual está localizado também o Planetário da 

cidade, que à época funcionava diariamente em quatro sessões. Inaugurado em 2008, o 

Planetário é administrado pela Secretaria de Educação, atendendo alunos das redes 

públicas de ensino de Parnamirim e de outras cidades. 

 Dentro do calendário de atividades artísticas e culturais, além do Carnaval, a  

Funpac promove festas juninas, como a Festa do Sabugo – que prossegue até meados de 

julho, daí o nome –, dentre outros eventos, conforme informações de Haroldo Gomes.  

Desse modo, no período cronológico em avaliação, 2010-2015, Parnamirim já 

contava com órgão gestor de cultura; com um teatro; um calendário de eventos culturais 

e cursos de formação artística, mas não contava com um Plano de Cultura e, portanto, não 

contava também com um Sistema de Cultura, que atendessem metas do PNC/SNC.  

 Em relação à Implementação da Secretaria de Cultura ou órgão equivalente, 

não existe uma secretaria exclusivamente para a cultura, já que a pasta funciona com a 

mencionada Funpac, fundada em 2002.  Segundo Haroldo, a fundação tem permanecido 

ao longo  desses anos como o órgão gestor da cultura do município de Parnamirim:  

 
A avaliação que sempre se fez é que com a fundação era mais fácil de trabalhar do que 

com a secretaria de cultura. Eu particularmente gosto mais do modelo de fundação do que 

o de secretaria. Com uma secretaria, por exemplo, eu estaria na dependência da secretaria 

de administração para fazer meus processos licitatórios. E com a fundação, como ela tem 

CNPJ próprio, tenho certa autonomia. (...) O MinC pede órgão gestor. Sou da opinião que 

para um município do porte de Parnamirim, a fundação atende perfeitamente. (...) Um 

órgão de cultura é muito demandado para a realização de eventos. Chegamos aqui em 

2012 e passamos a desenvolver não só eventos, mas também atividades de formação, 

políticas de formação em dança, com aulas de balé, que atende 300 meninas; em escola 

de música, teatro... (Haroldo Gomes, entrevista ao autor, Parnamirim, 11/9/2018).  

 

   

A respeito da criação do Conselho de  Política Cultural, Haroldo disse que por 

volta de 2010 chegou a ser criado um Conselho Municipal de Cultura, criado pela própria 

Câmara Municipal. “Não é paritário e nunca funcionou”, disse Haroldo.  
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Acerca da realização de Conferência de Cultura, ele disse que foram realizadas 

conferências no Município, por ocasião das conferências de nível nacional. Disse que 

Parnamirim teve representações do Município em Conferência estadual.  

Quanto à elaboração de Plano de Cultura, comentou que, “em 2018, estamos 

apresentando, ao Prefeito, proposta para criação de sistema de cultura”.  Explicou que foi 

feita uma série de reuniões com artistas, em 2013, quando foi elaborado ante projeto, mas 

houve uma parada, porque se constatou a necessidade de promover ações para fortalecer 

os grupos artísticos. Nos últimos meses, uma das prioridades é a montagem do Sistema 

Municipal de Cultura de Parnamirim, que Haroldo considera como instrumento 

fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas.     

Em relação ao Sistema de Financiamento à Cultura com existência obrigatória 

do Fundo de Cultura, Haroldo disse que Parnamirim não dispõe de lei de incentivo à 

cultura, por meio de renúncia fiscal, tampouco dispôe um Fundo de Cultura.  “O 

financiamento é com recursos próprios do Município”.  Para Haroldo, a criação do Fundo 

Municipal de Cultura é mais importante do que a lei de incentivos, porque o fundo é mais 

democrático, enquanto que a lei de incentivo é mais para artistas que sabem usar o 

marketing cultural, conseguem negociar com determinada empresa. Explicou que o 

acesso ao Fundo Municipal de Cultural será com Edital público.  

 

4.4 - Avaliação Segundo os Artistas, Intelectuais e Produtores Culturais 

 

Neste tópico, artistas, intelectuais e produtores culturais comentam se, em Natal e  

em outros municípios da amostra, os Indicadores desta Avaliação foram alcançados ou 

não,  na elaboração dos Planos Municipais de Cultura e na Implementação dos respectivos 

Sistemas Municipais de Cultura, os quais deverão ser interligados aos Sistemas Estadual 

e Nacional de Cultura.   

 Em Natal, entrevistei o artista gráfico Venâncio Pinheiro; o artista visual e 

professor Cláudio Damasceno; três jornalistas da área de jornalismo cultural – Tácito 

Costa, Rodrigo Hammer e Carlos de Souza -; um produtor cultural, Dorian Lima e o 

escritor, mestre de cerimônia do festival MPBeco e professor de geografia, Fernando 

Antônio Costa Wanderley. 

 Para que se possa compreender a formulação e implementação de ações, projetos 

e programas da política cultural contemporânea, no RN, é imprescindível destacar 

inicialmente que os Conselhos de Cultura têm um papel fundamental na política cultural 
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do Estado, da capital e em municípios do interior, neles tendo participação representantes 

do poder público – gestores – e da sociedade civil, notadamente artistas, intelectuais e 

produtores culturais, eleitos em eleições periódicas. 

 No site da Secretaria de Educação e da Cultura (SEEC)  do  Rio Grande do Norte, 

consta, no endereço www.educacao.rn.gov.br,  PDF do Decreto  4.793, de 4 de abril de 

1967, assinado pelo então governador Monsenhor Walfredo Gurgel e por Jarbas Bezerra, 

que, no art. 1, institui o Conselho Estadual de Cultura, “diretamente vinculado à Secretaria 

de Estado de Educação” [o que permanece ainda hoje] e no art. 2, determina as atribuições  

do mencionado Conselho, dentre as quais “elaborar, anualmente,o Plano Estadual de 

Cultura” [na atualidade, a minuta do Plano Estadual de Cultura é para ele seja decenal, 

com revisão prevista a cada quadro anos].  

Todavia, há informações também de que o Conselho Estadual de Cultura  foi 

criado pela lei nº 3.691, de 1968,  como um “órgão colegiado de caráter consultivo, 

deliberativo e fiscalizador da política cultural do Estado”, segundo informa o escritor e 

magistrado Manoel Onofre Jr. (2004), no fascículo “Imortais do RN”, publicação do 

Diário de Natal em parceria com o Governo do Rio Grande do Norte, na gestão da 

governadora Wilma de Faria. De acordo com Onofre Jr. (2004, p. 8), o Conselho Estadual 

de Cultura compõe-se de quinze membros, sendo três conselheiros natos (os presidentes 

da Fundação José Augusto, da ANL e do IHGRN) e doze nomeados pelo Governador do 

Estado. O mandato dos Conselheiros é de seis anos, sendo permitida uma recondução 

imediatamente após o primeiro mandato. Acha-se instalado em dependências da ANL. 

São informações confirmadas na matéria “Governador participa da  comemoração dos 50 

anos do Conselho Estadual de Cultura”, da Assessoria de Comunicação do Governo do 

Estado (ASSECOM/RN), publicada  em 4 de abril de 2018 (acesso em www.rn.gov.br). 

O presidente do Conselho Estadual de Cultura, em 2018, é o mencionado escritor e 

médico Iaperi Araújo, que até então já contava com cinco anos no cargo.  

Já o Conselho Municipal de Cultura de Natal foi criado na primeira gestão da então 

Prefeita Wilma de Faria na Prefeitura de Natal (1988-1992), época em que foi criada a 

Capitania das Artes, um ano depois transformada em Fundação Cultural. Segundo Onofre 

Jr. (2004), em 1994, com a Lei nº 4.522, de Incentivo à Cultura, foi criado o Programa 

Municipal de Financiamento à Cultura, tornando possível a concretização de um 

crescente número de projetos nas áreas de música, literatura, artes visuais, teatro. À época, 

para a análise desses projetos, foi modificada a formação do Conselho de Cultura, que 

passou a ter metade dos seus membros eleitos por produtores culturais.     

http://www.educacao.rn.gov.br/
http://www.rn.gov.br/
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O Conselho Municipal de Cultura de Natal é paritário, com quatro representantes 

da sociedade e quatro representantes do Município, com mandato de dois anos.  

 Participante do Conselho Municipal de Cultura da Prefeitura de Natal, no período 

2010-2014, o artista gráfico Venâncio Pinheiro foi entrevistado em 25/8/2018, na 

Pesquisa de Campo desta Tese, em bairro da zona norte de Natal. Venâncio atua no 

movimento artístico da cidade desde o final dos anos 1970, primeiro como poeta da 

chamada geração mimeógrafo ou poesia marginal. Depois, passou a trabalhar com artes 

gráficas e ator de teatro.  

Sobre a implementação de Secretaria de cultura ou órgão equivalente,  

Venâncio comentou que, no período 2010-2015, embora ele admita que tenha havido uma 

tentativa de se criar uma secretaria estadual de cultura a partir da já mencionada secretaria 

extraordinária, o fato de não haver secretaria “fica difícil  a elaboração de um Plano de 

Cultura”. 

 A respeito da criação do Conselho de  Política Cultural, Venâncio disse que 

em Natal não existe esse novo tipo de Conselho e também considerou o Conselho 

Estadual de Cultura como um “conselho de notáveis”, que desde 1968 não passou por 

mudanças para acompanhar e participar da política cultural contemporânea.  

Sobre a participação dele como conselheiro titular do Conselho Municipal de 

Cultura natalense, em três gestões, comentou que o Conselho de Cultura de Natal acumula 

as suas atribuições com a análise de projetos das leis de incentivos, que por sua vez 

deveriam ter comissão específica para a análise das leis de incentivo.  “Toma se quase 

todo o tempo”, disse ele, acrescentando que, não bastasse isso, o Prefeito de Natal, para 

não entrar em questões polêmicas, como a que envolveu a preservação ou não do 

patrimônio histórico do Hotel dos Reis Magos, na Praia do Meio, em Natal, transfere esse 

tipo de questão para o Conselho.  

Na opinião de Venâncio, o poder executivo municipal se apropriou da lei de 

incentivo à cultura da capital potiguar, como são exemplos o uso desse tipo de lei cultural 

para bancar festas populares como o Reveillon e o Carnaval, quando a Prefeitura deveria 

usar outras verbas e não fugir de suas responsabilidades, deixando a lei de incentivo para 

seus reais objetivos.   

Como? O Banco do Brasil... É aprovado um projeto, é feita uma negociação para que 

aquele projeto entre na programação da Prefeitura e o Prefeito faz uma pressão junto ao 

BB para financiar aquele projeto. Um exemplo bem claro: o Reveillon de Natal, o 

Carnaval de Natal. Todos feitos nessa base. A administração não investe quase nada, a 

não ser o repasse das leis de incentivo. O Reveillon na Redinha é totalmente feito pela lei 

de incentivo a Djalma Maranhão.  Não é só a Prefeitura, o Governo do Estado também. 
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Quando nós artistas pensamos na criação da lei, na criação do conselho, nós pensamos 

numa certa independência para o artista, para promover aquela arte que não estava no 

mercado. Se você fizer um projeto dentro da programação deles, eles usam do poder para 

conseguir o financiamento. O produtor ganha o dinheiro, sim, mas a Prefeitura ganha 

porque não investe dinheiro do cofre dela, e a lei deveria ser exclusivamente para o artista. 

(Venância Pinheiro, Natal, 25/8/2018).   

 

Na FJA e na Funcarte não existe Conselhos de Política Cultural, mas, segundo 

Venâncio, “o Conselho da Funcarte é o que mais se aproxima” da proposta do PNC de 

que tais conselhos devem ser instâncias colegiadas permanentes, de caráter consultivo e 

deliberativo, integrantes da estrutura básica do órgão da Administração Pública,  

responsável pela política cultural,  tendo composição paritária. Ele tem essa opinião, não 

obstante ressalvar “a péssima estrutura física para as reuniões do Conselho Municipal” , 

que não dispõe sequer de uma sala exclusivamente para esse objetivo. 

Na época das duas primeiras conferências de cultura, em nível nacional, entre 

2005 e 2010, Venâncio trabalhava na Fundação José Augusto, onde era coordenador da 

gráfica, editora e livraria. Acerca da realização de Conferência de Cultura, destacou a 

importância das conferências, embora lamente que, a exemplo do que ocorre em nível 

nacional, onde a região Sudeste leva a maior parte dos recursos da Lei Rouanet, tal 

centralização também ocorre em nível local, já que em relação à capital potiguar, por 

exemplo, os bairros centrais e da zona sul levam a maior fatia dos recursos aprovados nas 

leis de incentivo municiapl, assim como a capital leva a maior parte dos recursos 

aprovados na Lei Câmara Cascudo, se comparado a outros municípios.Comentou que 

participou de conferência estadual, mas o que dela é elaborado, quase nada é aplicado na 

política cultural.     

 Quanto à elaboração de Plano de Cultura, Venâncio lamenta o fato de que o 

Plano Estadual de Cultura ficou só na minuta já mencionada, o Plano Municipal de 

Cultura de Natal foi aprovado após 2015, porém ele se mostrou cético quanto à efetivação 

desse Plano nos próximos anos, porque o Plano caminha para a transparência e 

participação da sociedade civil e, pelo que conhece da realidade local, isso não interessa 

aos gestores. 

  Em relação ao Sistema de Financiamento à Cultura com existência 

obrigatória do Fundo de Cultura, Venãncio, como artista e gestor cultural atuante na 

capital, conhece a Lei Câmara Cascudo, da FJA, e a Lei Djalma Maranhão, tendo 

acompanhado esta última, mais de perto, no período em que foi conselheiro da Funcarte/ 

Secretaria Municipal de Cultura de Natal. Ao comentar esse indicador, Venâncio 

relembrou inicialmente que o Fundo de Cultura vem de uma luta dos artistas, a partir do 
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momento em que, com o advento das leis de incentivo, desde o governo Sarney, “o 

mercado invadiu a questão das leis de incentivo” o que levou os artistas a lutarem para 

criar fundos, em nível nacional, estadual e municipal. Em Natal, “os fundos foram criados 

em nível de nomenclatura; há três anos sem repasse para fundo municipal; e para o fundo 

estadual, há uma micharia, coisa insignificante”. Segundo Venâncio, um dos motivos 

dessa situação é que, “com o fundo, o poder executivo não vai ter o poder de barganha 

como tem nas leis de incentivo”.   

Entrevistado meses antes, o artista visual e professor Cláudio Damasceno, por 

sua vez, ao comentar a Implementação da Secretaria de Cultura ou órgão equivalente, 

o  que ele conhece sobre órgãos gestores de cultura, no setor público ou privado,  disse: 

 

conheço a Fundação José Augusto, a  Capitania das Artes e superficialmente o Senac. A 

FJA é uma instituição mórbida, burocrática e sem nenhum plano ou visão sobre as ações 

artísticas e culturais do RN. Suas ações cumprem mais um calendário político, 

instrumentalizando ações culturais em benefício dos compadrios. Promovem a sujeição 

das comunidades a grupos políticos. A Capitania das Artes, apesar de mais laica, ativa e 

independente é uma instituição fraca, com baixos recursos, viciada no favorecimento de 

grupos ou pessoas que agradam o seu gestor presidente. Falta democracia, participação 

popular, abertura, ampliação e descentralização dos assuntos relacionados à arte e à 

cultura que nessa instituição ficam nas mãos do diretor que atua como um “príncipe” 

benfeitor, centralizador a quem devemos ter gratidão pela boa índole e “bom gosto” e elas 

“relações com a elite cultural” brasileira. (Cláudio Damasceno em entrevista ao autor, via 

messenger, Natal)  

 

Cláudio afirmou não ter informações sobre Conselhos de Política Cultural ou de 

Cultura, realização de Conferências, elaboração de Planos, existência  e funcionamento 

de Sistemas de Financiamentos Municipais ou Estadual. Mas falou sobre as 

dificuldades que ele conhece para a implementação do Plano Estadual de Cultura e do 

Plano Municipal de Cultura da capital: 

as instituições culturais devem ser totalmente reestruturadas, elas não deveriam estar nas 

mãos de expoentes políticos de grupos elitistas, deveriam estar nas mãos de artistas;  os 

artistas e interessados deveriam participar efetivamente de qualquer ação nesse sentido. 

Falta democracia. (Cláudio Damasceno, entrevista ao autor, Natal)  

 

 O que Cláudio comentou é mais pertinente em relação à FJA, pois quanto à 

Funcarte houve mais profissionalismo e o Plano de Cultura de Natal acabou sendo 

aprovado, após 2015, fato que abordo com mais detalhes nas Considerações Finais. 

Artista visual conhecido em Natal, Cláudio Damasceno atualmente mora com a família  

no Ceará, onde é professor de Instituto Federal. 

Ao ser indagado inicialmente se conhece o Plano Nacional de Cultura e o 

Sistema Nacional de Cultura, o jornalista  Tácito Costa respondeu que não conhece 
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nenhum dos dois. Disse que já leu textos jornalísticos sobre ambos. “Em Natal foram 

realizados eventos para debatê-los, dos quais eu não participei. Tomei conhecimento 

através da imprensa. Não me senti motivado a lê-los na íntegra ou conhecê-los em 

profundidade”, justificou. 

Em relação à Implementação da Secretaria de Cultura ou órgão equivalente, 

perguntado também sobre  qual o órgão gestor da cultura do Estado e do Município de 

Natal, que ele como jornalista conhece e/ou trabalha, trabalhou e/ou fez parceria,   Tácito 

respondeu: 

conheço bem a Fundação José Augusto, da qual fui assessor de imprensa durante 13 anos, 

em diferentes períodos e governos. Participei como convidado de eventos literários 

realizados pela Fundação Capitania das Artes. O site cultural que edito, Substantivo 

Plural, fez parceria cultural com o Sebrae e a Cosern, ambos através de edital. [Tácito 

Costa em entrevista ao autor, Natal]  

 

 Sobre os outros indicadores,  não soube dar maiores informações, nem fez mais 

comentários. Acerca de outra questão, se conhecia a existência de Sistemas de Informação 

e Indicadores Culturais que o Estado e  Município dispõem para formular políticas 

culturais, disse desconhecer totalmente, mas não deixou de fazer um comentário: “talvez 

a falta desses ‘sistemas de informação e indicadores culturais’ seja a causa da ausência 

de uma política cultural no governo do Estado e município. Planejamento e transparência 

são exceções no serviço público brasileiro, em todas as áreas”. 

Embora bastante talentosos, competentes e bem informados sobre a produção de 

artes e culturas no RN, como mostra a atuação deles como repórteres, editores de cultura 

e críticos de artes, notadamente em Natal,  dos três jornalistas da área de jornalismo 

cultural atuantes na capital – Tácito Costa, Rodrigo Hammer e Carlos de Souza –, 

entrevistados na Pesquisa de Campo,  Tácito  mostrou mais conhecimentos específicos 

sobre os indicadores em avaliação, embora parcialmente; Rodrigo, idem: e Carlos de 

Souza foi monossilábico e disse que desconhece o assunto, em respostas que podem ser 

interpretadas não só como lacônicas, mas também irônicas, idiossincráticas e 

semanticamente carregadas de significados.   .  

  O jornalista  Rodrigo Hammer, que havia se limitado a responder ‘não’, quando 

inicialmente foi indagado se conhece o Plano Nacional e o Sistema Nacional de Cultura, 

foi igualmente lacônico nas respostas às questões relacionadas diretamente aos 

Indicadores. De qualquer modo, perguntado sobre as dificuldades que  conhece para a 

implementação do Plano Estadual de Cultura e do Plano Municipal de Cultura da 
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capital respondeu: “simples falta de vontade política ou iniciativa que venha a atender os 

interesses da classe artística. Creio não se tratar de empecilho de ordem orçamentária.” 

Sobre  Sistema de  Financiamento à Cultura com existência obrigatória do 

Fundo de Cultura,  Rodrigo disse: “conheço, particularmente, o Edital do Cine Natal, 

por parte da Fundação Cultural Capitania das Artes”. 

      Escritor, crítico literário que se dedica às resenhas e editor de publicações 

culturais, como o jornal “O Galo”, o jornalista  Carlos de Souza em entrevista ao autor  

em setembro de 2017 foi, todavia,  ainda mais lacônico. Desse modo, tanto acerca dos 

Indicadores, quanto em relação a outras perguntas abertas, as respostas de Carlos de 

Souza foram ‘não’, ‘nenhum’ ‘não sei’ e ‘não entendo do assunto’. Disse não conhecer o 

Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Cultura. Indagado, por exemplo,  

acerca da criação do Conselho de Política Cultural ou sobre a realização de  

Conferência Municipal de Cultura, a resposta foi “não sei”. 

 Nesse sentido, aproveito o ensejo para comentar que fiz contatos iniciais e/ou 

cheguei a enviar questionários para outras pessoas atuantes nas áreas de criação artística, 

da gestão e da diversidade cultural, dentre outras atividades, mas várias dessas possíveis 

fontes prometeram responder ao questionário, porém não cumpriram o compromisso. 

Outras não responderam ao questionário, mas justificaram, seja por mensagens trocadas 

com o autor pelo messenger do facebook ou por e-mail.  

 Já o produtor cultural Dorian Lima, atuante em Natal,  foi eloquente nas 

respostas, enviadas por e-mail, em novembro de 2017. A exemplo de outros entrevistados,  

Dorian foi indagado inicialmente se conhece o PNC e o SNC,  e ele respondeu que sim.  

 

Pelo o que tenho conhecimento, tanto o Governo do Estado quanto a Prefeitura municipal 

aderiram ao processo de participação no Sistema Nacional de Cultura. Embora não 

trabalhe como funcionário efetivo e muito menos com cargo em comissão nestes órgãos, 

tenho conhecimento que as duas instituições representantes da cultura do Rio Grande do 

Norte no SNC, estavam cumprindo as normas estabelecidas pelo acordo de cooperação 

com o ministério da cultura. [Dorian Lima em entrevista ao autor, Natal, novembro de 

2017].  

 

Em relação à Implementação da Secretaria de Cultura ou órgão equivalente, 

Dorian Lima comentou:  

 

Dentre estas normas oficiais [se refere à primeira meta do PNC], que eu considero  as 

mais importantes exigidas pelo MinC para participar do SNC, estão a obrigatoriedade da 

criação da Secretaria de Cultura, do Conselho de Cultura, da elaboração do Plano de 

cultura local (estado ou município), da realização de suas conferências de cultura e a 

criação de um fundo de cultura. [Dorian Lima, em entrevista ao autor, Natal, novembro 

de 2017]. 
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  Ele comentou também: 
 

Do que fiz até agora como produtor cultural, tanto para a Fundação José Augusto quanto 

para Funcarte, foi caracterizado por prestação de serviço. Para a Fundação José Augusto, 

nos últimos 15 anos, participei algumas vezes da produção das comemorações do Dia 

Nacional da Poesia. E em 2011 da produção musical do projeto Agosto da Alegria. Estes 

trabalhos foram remunerados. Para a Fundação José Augusto ainda, e também em 2011, 

participei da Comissão que julgou o Edital de São João e fui membro durante 3 anos da 

Comissão Gestora da Lei Câmara Cascudo de incentivo à cultura. Estes dois últimos não 

tiveram remuneração. Para a Funcarte, tenho prestado serviço nos últimos 10 anos para o 

Carnaval e o Réveillon da cidade, sempre com remuneração compatível com o mercado. 

Elaboro e executo (quando os recursos são captados), projetos para as duas leis de 

incentivo. Nunca tive trabalho realizado com o Sesc e com o Sebrae, em 2015 aprovei no 

seu edital [do Sebrae/RN] para a Economia Criativa da cultura um projeto acadêmico para 

realização de uma mostra fílmica no auditório do IFRN Campus Cidade Alta. O projeto, 

intitulado William Cobbett em cena apresentou 4 filmes do cineasta nascido em 

Ipanguassú/RN (Dorian Lima, em entrevista ao autor).  

 

Acerca do Sistema Financiamento à Cultura com existência obrigatória do 

Fundo de Cultura,  Dorian  comentou: 

A lei de incentivo municipal, que se chama programa Djalma Maranhão de incentivo à 

cultura e o Fic – Fundo de Incentivo à Cultura. A lei funciona regularmente, sendo que é 

o proponente do projeto que tem que buscar os recursos necessários no mercado e junto 

as empresas que podem participar do programa. Já o Fic, o proponente recebe os recursos 

da prefeitura diretamente. O edital vai fazer dois anos que não foi mais lançado, por falta 

de recursos. [Dorian Lima em entrevista ao autor, Natal]. 

 

A respeito da criação do Conselho de Política Cultural, Dorian disse que tem 

“conhecimento que existem os Conselhos”. Sobre a realização de Conferência 

Municipal de Cultura, Dorian respondeu que foram realizadas Conferências estadual e 

municipais, “inclusive com escolha de delegados que participaram da Conferência 

Nacional”. Quanto à elaboração do  Plano de Cultura, ele comentou: “não posso afirmar 

nada sobre o plano estadual, não tenho conhecimento. Quanto ao Plano municipal, 

recentemente houve uma audiência pública na câmara municipal para aprovar um plano”. 

Indagado sobre quais as dificuldades que  conhece para a implementação do plano 

estadual de cultura e do plano municipal de cultura da capital, Dorian respondeu: 

  

A maior dificuldade na minha opinião é a falta de interesse dos gestores em praticar para 

a cultura uma política de Estado, ficando sempre na política de governo, tendo cada 

governante o seu modelo. Lógico que a falta de recursos afeta diretamente todo o 

processo, mas falta algo mais amplo, mais enérgico, mais efetivo, um projeto que 

implante uma política para a cultura que tenha continuidade, não sendo alterada de quatro 

em quatro anos. (Dorian Lima em entrevista ao autor, em Natal, em 13 de novembro de 

2017)  

  

Produtor cultural e poeta, com experiência na realização de eventos culturais, além  

de possuir graduação em Produção Cultural pelo IFRN,  ao ser indagado sobre quais os 
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sistemas de informação e indicadores culturais que o Estado e Município dispõem ou 

utilizam para formular suas políticas culturais, Dorian disse: 

 

Acredito que principalmente do Ministério da Cultura. Os indicadores existentes tanto a 

nível estadual e municipal são muito frágeis. Tenho constatado a ausência de banco de 

dados que indiquem um panorama, uma radiografia da produção cultural potiguar, quando 

se sabe que existe uma demanda muito grande de produção, como também existe uma 

demanda muito grande de problemas a ser resolvido. Isso decorre, na minha opinião, não 

só pela falta de recursos, mas também por falta de pesquisa e planejamento que implante 

uma política de Estado efetiva para a cultura. (Dorian Lima em entrevista ao autor, em 

Natal, em 13 de novembro de 2017).  

 

 Fernando A.  Costa Wanderley (2013) é autor de livro sobre “A importância dos 

sebos para a educação, cultura & lazer” , no qual faz um histórico sobre os sebos de Natal. 

Professor de geografia da rede estadual de ensino, mestre de cerimônia do Festival 

MPBeco e DJ que trabalha com disco de vinil,  em Natal,  Fernando Costa Wanderley 

concedeu entrevista na Pesquisa de Campo, mas também foi lacônico. 

Em relação à Implementação da Secretaria de Cultura ou órgão equivalente, 

Fernando respondeu: “Funcarte, que é a Fundação Capitania das Artes”. 

Respondeu com ‘sim’, se referindo  à Funcarte, sobre a criação do Conselho de 

Política Cultural, acerca da realização de Conferência Municipal de Cultura e quanto 

à  elaboração do  Plano de Cultura. Sobre o Sistema de Financiamento à Cultura 

com existência obrigatória do Fundo de Cultura,  Fernando limitou-se a responder: 

“Pela Prefeitura, a Lei Djalma Maranhão e pelo Estado, a Lei Câmara Cascudo”. 

Indagado sobre quais as dificuldades que ele conhece para a implementação do Plano 

Municipal de Cultura, afirmou: “o próprio sistema político do Estado, através do jogo de 

interesse por parte de alguns políticos dificulta a implementação do Plano”.  

No interior, as entrevistas da pesquisa de campo foram iniciadas por Mossoró. Lá, 

onde cheguei na tarde  de 25/1, retornando a Natal na tarde do dia seguinte, entrevistei  

Raimundo Nonato Santos da Costa, técnico de nível superior da Universidade Estadual 

do Rio Grande do Norte (UERN), ator fundador da Companhia Escarceu de Teatro e 

Coordenador do grupo de teatro universitário da UERN.   

Acerca da implementação de Secretaria de cultura ou órgão equivalente, 

Nonato Santos disse considerar um retrocesso o fim da secretaria de cultura do município, 

“hoje uma gerência, dentro da secretaria de educação”.  

A respeito da criação do Conselho de Política Cultural, ele disse que existe tal 

conselho, no município, com sete conselheiros, com representante  do setor de teatro, 
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dentre outros setores artísticos e cultural, e respectivos suplentes, com mandato de dois 

anos e realização de eleição bienal.   

 Sobre a realização de Conferência Municipal de Cultura, Nonato disse que 

participou da Conferência Nacional, em 2005; depois de discussões em níveis local e 

estadual.  Em Mossoró, segundo ele, foram realizadas duas conferências: uma em 2009 e 

outra em 2011.   

 Quanto à  elaboração do  Plano de Cultura, Nonato disse que acompanhou 

discussões do Plano Estadual;  e do Plano Municipal de Cultura de Mossoró, que existe 

em lei, mas, até então, não havia sido promulgado.   A exemplo de Isolda Dantas, ele 

também é bastante crítico à “política de eventos” culturais, em detrimento de uma política 

cultural mais profissional.  

 Acerca do Sistema de Financiamento à Cultura com existência obrigatória do 

Fundo de Cultura, Nonato disse que Mossoró “tem lei de financiamento à cultura, mas 

não tem o Fundo de Cultura”.  

 Em Mossoró, 26/1, tive oportunidade ainda de entrevistar o produtor cultural 

Francisco das Chagas Soares, à época respondendo também pela direção do Teatro Dix-

Huit Rosado, enquanto esperava a chegada do substituto dele na direção do teatro. 

Comentou que o Teatro Dix-Huit Rosado, administrado pela Secretaria de Educação e 

Cultura, sempre está com a pauta teatral com um bom número de espetáculos e é 

frequentado ao longo do ano por milhares de pessoas. Enquanto isso, à época da 

entrevista, o teatro Lauro Monte, administrado pela FJA, permanecia fechado para 

reformas. Informou sobre os êxitos dos eventos culturais, como o Mossoró Cidade Junina. 

Também que o Plano de Cultura existe, porém até então não havia sido homologado.   

Importante também registrar, das anotações do Diário de Campo, que durante as  

etapas de entrevistas com gestores culturais, artistas, intelectuais e outros, da amostra de 

dez municípios do RN, eu usei como meio de transporte não só carros, ônibus e taxis, mas 

também moto taxi. Foi o que ocorreu na tarde de 31/1, quando precisei me deslocar de 

hotel do centro de Caicó para bairro onde se localiza o Centro Cultural Adjunto Dia, onde 

entrevistei Alexandre Muniz, diretor daquele espaço cultural.   

Na tarde de 31/1, em Caicó,  no ateliê da Casa de Pedra, entrevistei o artista 

visual e cenógrafo Custódio Jacinto de Medeiros, em encontro que contou com a 

participação do carnavalesco Ronaldo Batista de Sales, o popular Magrão, presidente do 

bloco Ala Ursa do Poço de Santana. Ex agente de cultura da Casa de Cultura de Caicó, 

de 2005 a 2015, Custódio participa do Coletivo de Arte da Casa de Pedra, imóvel que 
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tem esse nome por ser remanescente da mais antiga casa de Caicó. Segundo pesquisa de 

historiadores, a Casa de Pedra foi construída em 1735. Custódio Jacinto é carnavalesco 

da Ala Ursa do poço de Santa, tradicional bloco de rua dirigido por Ronaldo Batista, o 

“Magão”. Outros artistas do coletivo: o poeta e cordelista Ed Carlos e o músico Jonas 

Linhares. Custódio é cenógrafo da Companhia Trapiá de Teatro, grupo dirigido pelo 

professor de História da UFRN, Lourival Andrade Jr. 

Alexandre Muniz, Custódio e Francisco das Chagas e Silva (o Maguila) fazem 

parte do grupo mais combativo de artistas que lutam para profissionalizar a gestão, 

criação e produção cultural. Muniz foi indicação dos artistas para o teatro, antes ocupado 

por pessoa indicada por político.  

Educador social da Cáritas Diocesana da Diocese de Caicó, atuando na área 

cultural, ministrando oficinas de teatro, dança, música e pintura em quatro comunidades 

com vulnerabilidade social na periferia de Caicó, para um público de 9 a 17 anos, 

Francisco das Chagas e Silva, conhecido por Maguila, faz parte da Associação dos 

Artistas de Caicó e do grupo teatral Balio das Artes. Informou que Caicó aderiu ao SNC 

no final da primeira gestão do Prefeito Rivaldo Costa, por volta de 2008/2009.  

De lá para cá, a Prefeitura de Caicó se limitou a isso e gestores posteriores não 

avançaram com novas ações, exceto na gestão do Prefeito Roberto Germano (PMDB) , 

que realizou a Conferência Municipal de Cultura, por reivindicação dos artistas, 

informou Maguila, que participou dessa conferência e foi eleito delegado para a 

Conferência estadual de cultura. Maguila conta que nessa Conferência estadual ele foi 

eleito delegado do RN para a 3ª Conferência Nacional, realizada em Brasília em 2013.          

Em Currais Novos, entrevistei o artista plástico João Antônio de Medeiros 

Neto, um dos mais importantes do Município. Produtor cultural que construiu o teatro 

Avoante de Cultura, com recursos próprios, João Antônio falou sobre a política cultural 

do município. No período 2010-2015, Currais Novos contava como órgão gestor com a 

já citada fundação cultural. Quanto ao Conselho de Cultura, João Antônio informou que 

o Prefeito José Vilton da Cunha (PR/RN), em portaria 0586, de oito de abril de 2014, de 

conformidade com o artigo 1 da Lei 2.034, de 24 de abril de 2012, resolve constituir a 

Comissão do Conselho Municipal de Cultura, tendo como membros titulares Odon 

Oliveira de Souza Júnior, representante, à época, da Câmara Municipal de; José Carlos 

Souza de Medeiros (representante do teatro); João Antônio Medeiros Neto (representante 

das artes visuais); Iara Maria Carvalho (representante da literatura), Francinaldo da Silva 

Moura (música), Maria Leonor Assunção Guimarães (cultura popular), Maria Marcela 
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(artista locais), Ronaldo Gomes (Fundação Cultural José Bezerra Gomes), dentre outros 

titulares e suplentes.     

No início da noite de quarta feira, 1/2/2017, entrevistei o poeta Wescley Gama 

sobre política cultural daquele município seridoense. Premiado poeta potiguar da nova 

geração, Wescley Dantas é presidente da ONG Casarão de Poesia, que faz importante 

trabalho nas áreas de edição de livros, promoção da literatura e música de Currais Novos. 

Em São José de Mipibu, nas proximidades da Igreja Matriz, funciona um 

importante e tradicional empreendimento cultural da cidade: o Ateliê de Cerâmica Marta 

Job. Falecida em 1996, Marta Job era artesã e mãe de Alberto Job, artesão que deu 

prosseguimento às atividades artesanais da mãe, na confecção de panelas de barro, 

chaleiras, burrinhos de barro, peixes, carrancas... Ele é de uma família de artesãos e 

trabalha no ateliê com a esposa, Irileide Pinheiro. Alberto Job lamenta não só o fato de 

São José de Mipibu não dispor de um cinema ou teatro, mas também a falta de mais apoio 

da secretaria de cultura no incentivo às ações e atividades culturais da cidade, crítica 

compartilhada também pela esposa dele.  
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

Foi parcialmente efetivada a implementação do Sistema Nacional de Cultura 

(SNC) no Rio Grande do Norte no período 2010-2015. Na capital, ocorreu a criação, 

aprovação e efetivação do Plano Municipal de Cultura de Natal, por meio da Prefeitura e 

Secretaria Municipal de Cultura/Funcarte, em 2017. Antes, em 2016, o texto final do 

Plano passou pelo Conselho Municipal de Cultura; Procuradoria Geral do Município e 

Gabinete Civil, tendo o Prefeito Carlos Eduardo entregue a minuta do Plano ao Presidente 

da Câmara, Franklin Capistrano em dezembro de 2016. Na Câmara Municipal a minuta 

tramitou de subcomissão de cultura a desportos. Os vereadores diligenciaram pedindo 

esclarecimentos de pontos do diagnóstico. A Prefeitura atendeu a essa diligência e em 

2017 a minuta foi aprovada pela Comissão de Justiça da Câmara.     

Em 8/12/2017, a Tribuna do Norte informava que o Plano Municipal de Cultura 

de Natal, com validade de 10 anos (2016/2026) foi aprovado em 07/12 pela Câmara 

Municipal. Porém, em nível estadual, a implementação do SNC no RN continuava 

pendente, porque  até o final desta pesquisa, em 9 de julho de 2018, conforme apurei em 

pesquisa de campo, o Governo do Estado, por meio da SEEC/FJA, havia se limitado a 

encaminhar minuta do Plano Estadual de Cultura para passar pelo crivo de órgãos 

assessores do Governo do Estado e de parlamentares da Assembleia Legislativa.  

Por ter sido o Plano de Cultura da capital aprovado em 2017, informo a seguir – 

neste tópico destinado às conclusões e aos fatos posteriores a dezembro de 2015 – sobre 

os objetivos, estratégias, metas e ações do Plano Municipal de Cultura Natal, com 

validade de dez anos (2016/2026), elaborado por Grupo de Trabalho da Funcarte em 

diálogo com representantes dos setores artísticos e culturais, e  aprovado pela Câmara 

Municipal de Natal  em  7/12/2017. 

Importante instrumento de gestão de planejamento de políticas culturais, o Plano 

de Cultura de Natal pode ser acessado no seguinte endereço 

http://www.blogdafuncarte.com.br/plano-municipal-de-cultura/. O texto do Plano, em 

PDF, tem um total de 44 páginas (Anexo B). Contém 20 estratégias, seis diretrizes, 47 

ações e 47 metas, em seis eixos norteados pelo SNC, após realização de encontros em dez 

locais  nas quatro regiões administrativas  (Norte, Sul, Leste e Oeste), no período de 08 a 

29 de outubro de 2014. Foi criado um Grupo de Trabalho com a participação de diferentes 

integrantes de grupos, coletivos artísticos, gestores de associações e cooperativas 

culturais junto à equipe da Funcarte. Foram realizadas consultas públicas, 

http://www.blogdafuncarte.com.br/plano-municipal-de-cultura/
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encaminhamentos aos setores culturais e Conselho Municipal de Cultura. 

Os eixos principais seguem as diretrizes orientadas pelo Ministério da Cultura. 

São eixos do Plano Municipal de Cultura: Patrimônio e  Memória (8 ações e 8 metas); 

Democratização,  Acesso, Acessibilidade e  Sustentabilidade (5 ações e 5 metas); 

Formação (3 ações e 3 metas); Gestão, Fomento e  Financiamento (19 ações e 19 metas); 

Livro e Leitura (7 ações e 7 metas) e Fomento à Economia Criativa (5 ações e 5 metas). 

O documento insere Natal na perspectiva de constituir o futuro Sistema Municipal de 

Cultura, concluindo assim o compromisso de pactuar com o Governo Federal, 

investimentos e propostas necessárias para o setor cultural. À época da aprovação do 

Plano de Cultura, o Município estava com  o Plano Municipal do Livro, da Leitura, da 

Literatura e da Biblioteca, tramitando na Câmara Municipal. 

No Governo do Estado, por meio da FJA, prevaleceu a morosidade e 

descontinuidades, durante o período cronológico em avaliação (2010-2015), não só na 

elaboração e implementação do Plano e do Sistema Estadual de Cultura, mas também na 

administração de bens culturais, como mostram os fatos de que, conquanto o Estado tenha 

aderido ao Pacto Federativo do SNC/PNC em 2012 e tenham sido realizadas 

conferências, dentre outras ações, tudo ficou limitado à mencionada minuta de lei enviada 

ao crivo de órgãos assessores  do Governo, como a Consultoria Geral do Estado, e ao 

Poder Legislativo.  A morosidade ocorreu igualmente na manutenção de importantes 

equipamentos culturais, como a Biblioteca Pública Câmara Cascudo e o  Teatro Alberto 

Maranhão (TAM), que passaram anos fechados para reformas.   

Apesar dessas indefinições, a rigor pode-se afirmar que informalmente já existe 

um Sistema Estadual de Cultura do RN em construção, a partir do legado que foi 

instituído ao longo de mais de meio século de existência da FJA, fundada em 1963. 

Faltava, todavia, formalizar tal Plano Estadual e respectivo Sistema Estadual de Cultura, 

a partir do que foi discutido em Conferências envolvendo produtores culturais, artistas, 

intelectuais e gestores no sentido de conectar o sistema estadual aos sistemas municipais 

do RN e nacional, tendo como parâmetros as 53 metas do PNC, para o decênio 2010-

2020, segundo a  Lei nº 12.342, de 2/12/2010, que criou o PNC, bem como o  que 

estabelece a Constituição do RN nos artigos 19, 134,  14 e 145. 

Com relação aos outros municípios da amostra, localizados na Região 

Metropolitana de Natal e no interior do Estado estão num processo mais avançado e 

profissional de gestão cultural, no sentido de se criar Plano e Sistemas de Cultura, os 

municípios de Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Mossoró. Mas, de modo geral, foi 
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igualmente parcial, referente ao mesmo período 2010-2015, a criação de Planos 

Municipais de Cultura e respectivos encaminhamentos para a implementação de sistemas  

em outros municípios da amostra.  

Com isso,  em julho de 2018,  restavam um ano e meio para a conclusão do prazo 

de um decênio - 2010 a 2020 – para que Governo do Estado e FJA; Prefeituras e órgãos 

gestores de cultura, da amostra, concluíssem os planos pendentes e implementassem os 

respectivos Sistemas Estadual e Municipais.  

 Essas são as principais conclusões da presente Tese de Doutorado. As conclusões 

se comprovaram não só pela análise e verificação das informações repassadas pelas fontes 

– gestores, produtores culturais, artistas, intelectuais, dentre outros -, em entrevistas da 

Pesquisa de Campo, mas especialmente por meio dos Indicadores delimitados e 

respectiva Avaliação dos Resultados alcançados, realizada por meio de critérios 

metodológicos da Avaliação de Implementação de Políticas Públicas – no caso, Políticas 

Culturais em níveis nacional, estadual e municipal. 

Contribuíram também para se chegar a essas conclusões as pesquisas descritiva e 

documental do histórico da política cultural potiguar, principalmente dentro do contexto 

da política cultural brasileira no período 2010-2015; bem como a  problematização teórica 

acerca das mudanças tecnológicas digitais, na criação e produção de livros, no audiovisual 

e nos novos tipos de Direito,  dentre os quais inovações nos direitos autorais. A hipótese 

de que tais mudanças tecnológicas digitais modificam a criação, produção artística e 

cultural, bem como projetos e programas das políticas culturais – nos âmbitos de 

indústrias culturais ou indústria criativa –  ficou comprovada principalmente no setor de 

audiovisual natalense. Esse setor passava, então, por um processo evolutivo que se 

acentuou e democratizou a partir do advento e uso de câmeras e outros equipamentos 

digitais, que possibilitaram uma produção de conteúdos para exibições em cinemas, bem 

como na divulgação em plataformas locais de streaming e no YouTube. Os conteúdos 

citados foram financiados, notadamente com recursos públicos, por meio de Edital 

específico, lançado por gestores da Funcarte.   

Também o mercado editorial acompanhou o advento das novas tecnologias 

digitais – livros digitais, dentre os quais novos títulos editados pela Editora da UFRN, 

que podem ser lidos em computadores de mesa, smartphones e leitores digitais (e-

readers). Essas mudanças tecnológicas e nas políticas culturais foram temas de livros 

publicados por editoras e autores locais (MACEDO, 2014; e ROCHA FILHO, 2016), 

além de noticiário do jornalismo cultural. Embora alguns artistas potiguares estejam 



264 
 

atentos às mudanças nos direitos autorais e conexos, em especial cantores e músicos que 

divulgam seus trabalhos no YouTube e em plataformas como o Spotify e Deezer, faltou 

mais debate acerca do assunto no RN no período 2010-2015.      

 A continuidade da política cultural brasileira emanada dos debates da sociedade 

civil, Ministério da Cultura, secretarias e fundações de cultura em níveis estaduais e 

municipais, passando pelas discussões e aprovações de leis no Congresso Nacional, 

Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, do período-2003-2015, foi colocada em 

xeque após o impeachment da Presidenta Dilma Roussef, em 2016. 

 Entre 2015 e 2016, a direita no Poder no Congresso Nacional, em Brasília, com 

apoio da mídia comercial hegemônica e setores do Judiciário, derrubaram, por meio de 

políticas conspiratórias, sabotagens políticas, noticiário e julgamentos parciais,  a 

Presidenta Dilma Roussef, em impeachment,  substituída pelo vice Presidente, Michel 

Temer, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), que posteriormente 

voltou a ter a antiga denominação de Movimento Democrático Brasileiro (MDB).  

 Em maio de 2016, o governo Temer ao anunciar a equipe ministerial, sem mulher 

indicada a cargo de ministro, ficou patente o machismo daqueles que derrubaram a 

Presidenta. Na ocasião, uma das primeiras ações do governo Temer foi extinguir o 

Ministério da Cultura. Houve muitos protestos de artistas, intelectuais, gestores, 

produtores culturais e outros, em maio e junho, contra a extinção do MinC. Denominados 

Ocupa MinC, esses protestos foram realizados em várias cidades do Brasil. Em Natal, os 

protestos do Ocupa MinC ocorreram na Avenida Duque de Caxias, em frente ao IPHAN, 

na Ribeira. A ocupação ocorreu na avenida, interditada para o trânsito, e também no 

jardim da sede do IPHAN.  

 Durante todo período de realização do ‘Ocupa MinC’, houve intensa mobilização 

e divulgação de vídeos locais dos protestos em redes sociais e no You Tube, onde, em 

nível nacional, também foram divulgados vídeos do Ocupa Minc em outras cidades, como 

por exemplo o que ocorreu no Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. Lá, os manifestantes 

fizeram uma paródia com a cantata Carmina Burana, de Carl Orff, substituindo os versos 

do famoso poema, pelo refrão “Fora Temer”! A cantata tem como um dos símbolos a 

roda da fortuna, eternamente girando, trazendo alternadamente boa e má sorte. É uma 

parábola da vida humana, exposta às constantes mudanças.  

   Diante da repercussão negativa, com protestos por todo o País, o governo Temer 

recuou e recriou o MinC ainda em maio. Inicialmente, várias personalidades, homens e 

mulheres, cogitadas para assumir o cargo de ministro da Cultura recusaram, dentre outros 
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motivos por não se querer manchar a biografia e reputação como colaboradores de um 

governo golpista. Não obstante, por pragmatismo ou não, o diplomata e  gestor Marcelo 

Calero aceitou a missão e assumiu o cargo em 24 de maio de 2016. Ex secretário de 

cultura do Rio de Janeiro, entre 2015 e 2016, Calero não demorou muito no cargo, por 

discordar de pressões do então ministro-chefe da Secretaria de Governo do Brasil, Geddel 

Viveira Lima, acusado de fazer ingerências no MinC para que fosse liberada construção 

de edifício em plena área de preservação no centro histórico de Salvador. Calero deixou 

o cargo e foi substituído por Roberto Freire, um ex comunista que virou neoliberal e 

dirigente do Partido Popular Socialista (PPS). Também demorou pouco no cargo – 23 de 

novembro de 2016 a 22 de maio de 2017, saindo, dentre outros motivos, após delação do 

grupo J&F que atingiu Temer e também pelo desgaste de Freire em polêmica, durante 

solenidade, com o respeitado escritor Raduan Nassar, de esquerda, eleitor de Lula e, 

portanto, crítico do golpe de Temer. Freire foi substituído interinamente, no período de 

22 de maio de 2017 a 16 de junho de 2017, pelo cineasta João Batista de Andrade, que 

por sua vez foi substituído pelo jornalista Sérgio Sá Leitão, efetivado ministro em 25 de 

julho de 2017 e que permanecia no cargo em julho de 2018.    

O processo de impeachment da Presidenta Dilma é questionável e considerado por 

setores democráticos, populares, jurídicos, acadêmicos e outros, como um golpe 

midiático-jurídico e parlamentar. Nesse novo tipo de golpe, até segunda ordem, não se 

usa mais a repressão militar das Forças Armadas, como na época da Guerra Fria, mas se 

procura dar um verniz de legalidade por meio de controversas decisões judiciais, 

emanadas desde a Primeira Instância ao STF. Nessas decisões judiciais polêmicas, nas 

quais pontificam promotores e juízes da Operação Lava-Jato, vários processos se baseiam 

não em provas cabais, mas em delações premiadas de presos, de políticos a empresários, 

que ganhavam liberdade e tinham penas reduzidas, à proporção em que incrimivam o ex 

Presidente Lula e lideranças do PT.    

Atendendo a interesses do que patrocinaram o golpe, o governo Temer tomou 

várias medidas de ultra neoliberalismo, uma delas quando lançou a Proposta de Emeda 

Constitucional (PEC) 241/2016, que altera o Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal. Ela foi entregue ao parlamento em 15 

de junho daquele ano. A PEC 241/2016 estabelece um novo teto para o gasto público, que 

terá como limite a despesa do ano anterior corrigida pela inflação. A regra de 

congelamento do gasto público em termos reais valerá por 20 anos, período durante o 

qual o dinheiro economizado será canalizado para pagamento dos juros e do principal da 
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dívida. Tal medida drástica prejudica ainda mais os combalidos orçamentos destinados ao 

MinC, em nível federal, bem como aos órgãos gestores da cultura nos Estados e 

Municípios, afetando ainda mais os orçamentos da política cultural em todos os níveis.  

Em 27/10/2016, o Plenário do STF declarou constitucional a reforma na Lei de 

Direitos Autorais que mudou regras sobre o controle da arrecadação de direitos autorais 

de músicas no país. Segundo notícia do site Consultor Jurídico (2016), “a corte rejeitou 

duas ações contra dispositivos alterados e acrescentados à Lei de Direitos Autorais (Lei 

9.610/1998) pela Lei 12.853/2013”.   

Na política cultural do RN em 2016, o apoio dado pelo então Governador 

Robinson Faria (PSD/RN) ao impeachment da Presidenta Dilma fez com que o PT/RN 

saísse da coligação com o governo estadual, em cargos na Secretaria de Educação e na 

FJA. A despeito disso, assim como ocorre com shows e espetáculos,  a política cultural 

também não pode parar e, desse modo, não parou.   

Na área de economia criativa, em 29 de agosto de 2016 o jornal natalense Tribuna 

do Norte (TN), promoveu no auditório da Procuradoria Geral da Justiça, em Natal, 

debates sobre o tema geral “Cidade criativa”, conforme o jornal registra no caderno 

especial “Motores do desenvolvimento do RN – Criatividade para reinventar as cidades” 

(2016). 28ª edição do Seminário Motores do Desenvolvimento, realizado em parceria 

com a UFRN, Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), dentre outros 

parceiros, o evento contou com a presença de Ana Carla Fonseca, economista, mestre em 

administração e doutora em urbanismo, da empresa Garimpo de Soluções e uma das mais 

renomadas  especialistas da área, que falou principalmente sobre um dos aspectos da 

economia criativa, o turismo cultural. A edição especial do mencionado jornal também 

trouxe reportagem com Álvaro Oliveira, consultor contratado pela Prefeitura de Natal 

para dar suporte ao município na Rede de Cidades Inteligentes e Humanas, segundo 

informações da notícia do jornal.  

No interior, 29 e 30 de setembro de 2017, tendo como tema “Políticas de 

conservação do Patrimônio Cultural” foi realizado o Fórum de Turismo de Caicó, no 

auditório da Casa do Empresário. Em Natal, segundo reportagem de Ramon Ribeiro 

(2017), na TN,  em dezembro daquele ano, o Plano Municipal do Livro, da Leitura, da 

Literatura e das Bibliotecas  em Natal (PMLLLB) teve lei sancionada pelo prefeito.   

  Em nível nacional, em meio às ameaças dos mais diversos tipos de retrocessos – 

políticos, econômicos, trabalhistas, culturais – destacava-se também, lamentavelmente, 

propostas vindas de setores empresariais, notadamente aqueles ligados às universidades 
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privadas, para retirar das universidades federais o ensino das Ciências Humanas. Tal 

proposta constitui mais uma ameaça à autonomia universitária, assegurada pela 

Constituição Federal (CF). O artigo 207 da CF estabelece que “as Universidades gozam 

de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”, 

conforme informa a paquete “Autonomia universitária:  O que é?”, editada pela Comissão 

de Autonomia da UFRN (s/d), na gestão do Reitor Ótom Anselmo de Oliveira e na gestão 

do professor Hermano Machado à frente da direção da EDUFRN.   

A Autonomia Didático-Científica da UFRN garante pluralidade e independência 

técnica, científica, ideológica e cultural no cumprimento de suas finalidades. Desse modo, 

somente  no âmbito dessa autonomia, é que se pode criar, organizar e extinguir cursos e 

programas, e não por pressões externas de lobby empresarial ou de outros grupos que não 

fazem parte da comunidade da UFRN, formada por professores, alunos e servidores 

públicos, por sua vez amparados pelo Regime Jurídico dos Servidores.  

No livro “O fuzzy e o techie – Por que as ciências humanas vão dominar o mundo 

digital”, Scott Hartley (2017) aborda as relações entre Ciências Humanas e Ciências 

Exatas no contexto da cibercultura e atuais inovações tecnológicas digitais, refutando 

aqueles que colocam as Exatas em destaque, em detrimento das Humanas. Os termos 

‘fuzzy’ e ‘techie’, segundo o autor, são usados para descrever, respectivamente, os alunos 

de Ciências Humanas e Sociais e os da Engenharia e Ciências Exatas da Universidade 

Stanford. Ao abordar a divisão entre fuzzies (“humanistas”) e techies (“tecnicistas”), o 

autor faz alusão à questão das “duas culturas” em C.P. Snow (1995), segundo o qual as 

Humanidades e as Tecnociências –, separadas por contingências históricas e culturais, 

passam por grandes transformações na atualidade e precisam dialogar.  Esses termos fuzzy 

e techie, por sua vez, estão relacionados a neologismos de origem inglesa, como geeks, 

nerds, hackers e outros, que por sua vez se encontraram na Campus Party, realizada em 

Natal em 12 a 15 de abril de 2018, com ampla participação do público. 

Nesse cenário, o sucesso de "septo", premiada webserie potiguar, lançada em 

setembro de 2016,  comprova o aprimoramento profissional do setor do audiovisual 

natalense, conquistado nos últimos anos, com a competente utilização de recursos como 

o streaming e crowndfundig pelos  profissionais - roteiristas, produtores, cineastas, atores, 

dentre outros - que formam a produtora Marmota Filmes e a coprodutora Coletivo Caboré 

de Audiovisual, de Natal/RN, em produção associada do portal Brasileiríssimos. A 

webserie, em cinco capítulos, com média de oito a dez minutos, cada, está disponível no 
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canal YouTube de Brasileiríssimos, numa criativa e inovadora narrativa que se passa em 

Natal - locações na Praia de Ponta Negra, zona sul natalense, e ruas da Cidade Alta e 

Ribeira, bairros do centro histórico da capital potiguar. Dentro da perspectiva de uma 

inovadora estética LGBTQ, a webserie mostra o relacionamento de duas moças 

natalenses - relacionamento não só de amizade, mas também homoafetivo -, suas relações 

com famílias, consumo, lazer, mercado competitivo nos esportes e outras questões, com 

as falas, sotaques, marcas de oralidade, aspirações e cultura tipicamente potiguares. 

Possivelmente essa produção "Septo", na qual se destaca a atriz e roteirista Alice 

Carvalho, da novíssima geração de artistas potiguares, e outros profissionais do Coletivo 

Caboré,  estão para a renovação do audiovisual potiguar, como a aplaudida peça "Jacy", 

do grupo Carmin, e mais recentemente a peça "A invenção do Nordeste", do mesmo grupo 

grupo Carmin, para a renovação do teatro natalense contemporâneo.  

Assim como “Jacy”, que em 2016 fez elogiada turnê em outros 18 estados 

brasileiros, a  peça “A invenção do Nordeste”, baseada no livro “A Invenção do Nordeste 

e Outras Artes”, de Durval Muniz de Albuquerque (1999),que teve estreia em Natal em 

agosto de 2017 e, em outubro do mesmo ano, teve apresentações em São Paulo, seguida 

de repercussão nacional, com matéria elogiosa na revista “Carta Capital”, e entrevistas da 

diretora da peça Quitéria Kelly e do ator Henrique Fontes, num programa, e Durval Muniz 

em outro programa, ao jornalista Paulo Henrique Amorim, no site jornalístico e canal do 

YouTube “Conversa afiada”. 

Destaque também para a atriz Titina Medeiros que, a partir de 2012, tornou-se 

conhecida nacionalmente pelas suas interpretações de personagens em telenovelas e 

minisséries da Globo, abrindo caminho para outros atores locais, como o marido dela, 

César Ferrario e Quitéria Kelly.  

Nas políticas para a promoção da diversidade, um dos fatos relevantes, no RN, 

ocorreu em julho de 2017 quando foi iniciada a construção do Plano Estadual de Políticas 

para os Povos Indígenas (PEP/Indígenas), essencial para promover os direitos 

fundamentais dessa população, em evento na Escola de Governo do Estado.  

 No streaming, em março de 2018, um dos fatos jornalísticos foi a decepção com 

a Netflix, não só por ela ter veiculado – o que é um direito de liberdade de expressão - 

mas principalmente ter produzido série de inspiração golpista. Embora continuasse a 

registrar índices de crescimento, a Netflix, a mais famosa empresa norte-americana de 

streaming pago, perdeu não só em credibilidade, mas também muitos clientes no Brasil, 
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principalmente os do campo democrático, popular e progressista, devido à polêmica série 

de TV “O Mecanismo” de José Padilha, o mesmo diretor do polêmico “Tropa de Elite”. 

Lançada em 23 de março de 2018, a série tem uma deplorável narrativa, na qual, 

dentre outras manipulações, é atribuída ao personagem que representa Lula uma frase 

famosa do diálogo telefônico, que se tornou público na imprensa, entre o então senador 

Romero Jucá (MDB) e o ex-diretor da  Transpetro Sérgio Machado, sobre a necessidade 

de derrubar Dilma para “estancar a sangria” da  Lava Jato, num “grande acordo, com o 

Supremo, com tudo”. Inspirada, portanto, mais em evidente mau caratismo do que em 

supostos fatos reais envolvendo o ex Presidente da República, ao que tudo indica a série 

foi feita de encomenda para detratar e incriminar Lula, Dilma e o PT.  

Tal intriga parece deixar claro que não só os cineastas, mas também a Netflix, 

usaram recursos com fortes indícios de soft power e lawfare, para defender os interesses 

da plutocracia financeira internacional (há informações de que acionistas da Netflix 

também são acionistas de petroleira interessada em explorar o Pré Sal brasileiro) e a elite 

do atraso nacional, em detrimento dos interesses dos trabalhadores e demais segmentos 

das classes populares. 

Da mesma forma que muitos leitores deixaram de comprar ou assinar publicações 

de mídia impressa parcial e decadente, como a revista Veja, cuja editora,  Abril,  a partir 

de 2016 entrou em processo de falência, bem como deixaram de assistir a programação 

da Globo, vários assinantes, do cidadão comum a personalidades como o escritor 

Fernando Morais, editor do blog e canal de YouTube jornalístico Nocaute, anunciaram 

publicamente o cancelamento de assinatura da Netflix.  Quem fez igual protesto não ficou 

sem assistir séries e filmes por streaming pago ou gratuito, em notebook, tablet, 

smartphone ou SmartTV, pois existem, além do YouTube, diversas alternativas, dentre 

as quais o Mubi, o Crackle (da Sony), Hulu, Amazon Prime Video...    

 Em 7/4/2018, um dos principais fatos do primeiro semestre do ano e 

possivelmente um dos mais importantes da década que se encerra foi a foto de 

acontecimento histórico em que multidão cerca Lula com solidariedade, afeto e apoio 

político, na área do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo 

(SP), onde o ex presidente passou do dia 6 para 7/4, após prisão do ex Presidente ser 

decretada pelo juiz federal Sérgio Moro, de Curitiba, num processo polêmico, deflagrado 

por noticiário parcial da mídia hegemônica, tendo a Globo à frente, responsável pelo 

golpe que derrubou a Presidenta Dilma e culminou com a prisão de Lula, em 7/4, quando 

este liderava todas as pesquisas das eleições de 2018 para Presidente da República.  
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 Em maio de 2018, no cenário cultural, um dos principais fatos foi a presença em 

Natal da filósofa e feminista Márcia Tiburi. Conhecida por livros como “Conversar com 

um fascista”, por ser colunista da revista Cult, de jornalismo cultural, pelos vídeos no 

YouTube e por ser, em junho de 2018, candidata ao Governo do Rio de Janeiro nas 

eleições previstas para outubro de 2018, Márcia Tiburi (2018) publicou, nesse ano, seu 

primeiro livro feminista, cuja inovação começa pelo título “Feminismo em comum: Para 

todas, todes e todos”, reinaugurando o prestigiado selo editorial Rosa dos Ventos, que 

após um período sem publicar, voltou a editar livros impressos,  além de clássicos do 

feminismo contemporâneo.    

 Em Natal e cidades do interior, o sinal da TV analógica foi desligado em 

31/5/2018, dentre outros motivos para liberar maior qualidade do sinal da TV digital. 

Mais do que símbolo de um fim de uma época  e começo de uma nova era, a TV digital,  

para se tornar uma TV verdadeiramente inteligente,  a SmartTV, precisa que o cidadão 

usuário também se torne mais inteligente, amplie seu repertório cultural, inicialmente 

com acesso a uma educação pública, gratuita, democrática e de qualidade, depois com 

mais  alfabetização não só para ler, mas também a alfabetização política e  para as artes, 

como por exemplo, além do audiovisual, o teatro, enfim adquira letramento  para ter 

acesso, compreender os códigos e linguagens das demais artes e culturas, ampliando o 

capital cultural das famílias e da sociedade. 

 Não obstante a elogiosa inovação que é a SmartTV, o acesso da população às 

artes, culturas, entretenimento e lazer não pode ficar limitado à televisão – seja ela aberta, 

paga ou com acesso à internet. É preciso estimular cada vez mais o acesso aos livros, nos 

diversos formatos. Afinal, resultados da mencionada Pesquisa Retratos da Leitura (2016)  

mostram que o País conta com 56% de leitores em sua população (104.778 milhões de 

leitores). Em 2011, quando foi realizada a última edição da pesquisa, esse índice era de 

50%. Apesar de uma ligeira melhora, o índice de leitura mostra que o brasileiro lê 

apenas 4,96 livros por ano – desses 0,94 são indicados pela escola e 2,88 lidos por vontade 

própria. Em 2011, um brasileiro lia quatro livros por ano.  

  Em 2016, no Congresso, foi apresentado o Projeto de Lei nº 212, da Senadora 

Fátima Bezerra (PT/RN) que institui a Política Nacional de Leitura e Escrita, tendo como 

relator o senador Paulo Paim (PT/RS).  Essa política pública objetiva promover o livro, a 

leitura, a escrita, a literatura e as bibliotecas de acesso público do Brasil.  

  Enquanto isso, no Rio G. do Norte, quando a mais importante biblioteca pública, 

um teatro centenário e outros equipamentos culturais passam  anos fechados, a pretexto 
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de reformas, mas na realidade “por contenção de despesas”, bem como o acesso ao livro 

continuava  objeto de elitismos, enfim quando fatos deploráveis como esses não mais  

ocorrer no RN, bem como forem alcançadas as metas do PNC/SNC, dos Planos e 

Sistemas  Estadual e Municipais de Cultura, terão sido implementadas ações para  uma 

efetiva nova era de democratização cultural.  
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APÊNDICE A - Tabelas com as fontes entrevistadas na Pesquisa de Campo 

 

Tabela 1   Gestores e Agentes de Política Cultural entrevistados na Pesquisa de Campo, no 

âmbito da Secretaria Estadual de Educação e Cultura/Fundação José Augusto 

 

GESTORES E AGENTES DE 

POLÍTICA CULTURAL QUE 

RESPONDERAM AO 

QUESTIONÁRIO 

ÓRGÃOS  DO GOVERNO DO ESTADO 

E DE PREFEITURAS  DO RN 

RESPONSÁVEIS PELA POLÍTICA 

CULTURAL  

Natal: 1)  Escritor e artista visual 

Iaperi Araújo, então diretor da FJA e 

Presidente  do Conselho Estadual de 

Cultural. 

2) Rodrigo Bico, ator  

3) Aluízio Matias, poeta  

4)Wostaneid Dantas, diretora da 

Escola Estadual Profª Maria Ilka de Moura 

              Caicó: 5)  Alexandre Muniz  

Currais Novos:  6) Francinaldo 

Moura 

   Santa Cruz: 7) Rodrigo 

Lourenço Xavier 

1, 2 e 3) Gestores da Fundação José 

Augusto, instituição ligada à 

Secretaria Estadual de Educação e 

Cultura do Rio Grande do Norte 

(SEEC) 

4) Gestora da rede estadual de 

ensino, da SEEC 

5) Diretor do Centro Cultural e 

Teatro Adjuto Dias, em Caicó 

6) Agente de cultura da Casa de 

Cultura Popular de  Currais Novos 

7) Agente de cultura da Casa de 

Cultura Popular de Santa Cruz  

 

 

 

Tabela 2   Gestores e Agentes de Política Cultural entrevistados na Pesquisa de Campo, em 

órgãos públicos e privados da política cultural em Natal e dez Municípios 

 

GESTORES E AGENTES DE 

POLÍTICA CULTURAL QUE 

RESPONDERAM AO QUESTIONÁRIO 

ÓRGÃOS CULTURAIS DE NATAL E 

DOS DEZ MUNICÍPIOS DO RN 

SELECIONADOS PARA A AMOSTRA  

Natal: 1) Josenilton Tavares, Diretor de 

políticas culturais; 

2) Carlos Furtado, gerente de Programas 

Culturais e Elaboração de Projetos;  

 1, 2 e 3) Gestores da  Secretaria 

Municipal de Cultura da Prefeitura de 

Natal/Funcarte; 
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3) Flávio Freitas, artista visual  

4) Fábio Lima; 

5) Cátia Lopes  

  

  

4) gestor cultural e assessor parlamentar 

da Senadora Fátima Bezerra (PT/RN); 

5) Gestora de Economia Criativa do 

Sebrae/RN; 

Mossoró: Mossoró: 1) Gustavo Rosado, 

ex Secretário de Cultura em Mossoró;  

2)Isolda Dantas, ex Secretária de Cultura 

de Mossoró; 

3) Clésia Barreto, ex Secretária de 

Cultura de Mossoró; 

4)  Francisco das Chagas Soares, ex 

diretor de teatro 

  

1.2 e 3) Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura da Prefeitura de Mossoró 

 

4) Gestor do Teatro Dix-Huit Rosado 

Caicó: 1) Anna Jailma, diretora de cultura  Gestora de órgão da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico, Turismo 

e Cultura da Prefeitura de  Caicó 

Currais Novos:  1)Ronaldo Gomes 

2)Francinaldo da Silva Moura 

1)Presidente da Fundação José Bezerra 

Gomes 

2) Agente de cultura da Casa de Cultura 

Popular 

Santa Cruz: 1) Secretário de Cultura Edgar 

Santos 

2) Agente de cultura Rodrigo Lourenço 

Xavier 

1)Secretário Municipal de Cultura da 

Prefeitura de Santa Cruz 

2) Agente de cultura da Casa de Cultura 

Popular 

São Gonçalo do Amarante: 1) Flávio 

Henrique de Oliveira 

1) Presidente da Fundação Cultural 

Dona Militana, órgão da  

Prefeitura de São Gonçalo do 

Amarante 

Macaíba: 1) Marcelo Augusto Medeiros 

Bezerra; 

2) Roberto Medeiros 

1)Secretário Municipal de Cultura e 

Turismo das Prefeitura de Macaíba 
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 2) Ex secretário de cultura de Macaíba, 

jornalista e  à época da entrevista, 

Secretário de Esporte e Lazer de Macaíba 

Ceará Mirim:  Rozângela Sá Sub Prefeita de Ceará Mirim 

São José de Mipibu: Kélia Serafim  Secretaria Municipal de Cultura da 

Prefeitura de São José de Mipibu 

Extremoz: 1) Elane Ferreira 1) Presidente da Fundação Aldeia de 

Guajiru, órgão da Prefeitura de 

Extremoz 

Parnamirim: 1) Haroldo Gomes, diretor  1) Diretor da Fundação Cultural  da 

Prefeitura de Parnamirim 

  

 

 

Tabela 3   Artistas, Intelectuais e  Produtores Culturais entrevistados na Pesquisa de Campo 

em Natal e em  Municípios da amostra 

 

ARTISTAS, INTELECTUAIS E 

PRODUTORES CULTURAIS   QUE 

RESPONDERAM AO 

QUESTIONÁRIO 

ARTES E ATIVIDADES CULTURAIS 

NAS QUAIS OS ENTREVISTADOS 

TRABALHAM 

Natal: 1) Venâncio Pinheiro 

2) Tácito Costa 

3) Carlos de Souza  

4)Rodrigo Hammer, 

 5) Cláudio Damasceno 

6) Dorian Lima 

7) Fernando A.C. Wanderley 

1) Artista gráfico 

2) Editor de jornalismo cultural: ex 

editor da revista Preá e atual 

editor do site Substantivo Plural 

 3 e 4) Jornalistas e críticos de artes 

5) Artista visual e professor 

6) Produtor cultural 

7) Professor, escritor  e DJ 

Mossoró: 1)  Nonato Santos 1) Ator  fundador da Cia. Escarceu 

de Teatro 

 

Caicó: 1) Custódio Jacinto de Medeiros 

3) Francisco das Chagas (Maguila) 

1) Artista e ex agente da Casa de 

Cultura Popular do município 
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2) Ator e educador social de  Cáritas 

de Caicó 

Currais Novos: 1) Wescley Gama 

2) João Antônio de Medeiros 

1) Poeta e Presidente da ONG 

Casarão de Poesia 

2) Artista visual e produtor cultural 

Santa Cruz: Produtor cultural Marcos 

Antônio Silva  

Produtor cultural, ex conselheiro e agente 

cultural 

Ceará Mirim: Artista  Fábio di Ojuara Artista Visual  

São Gonçalo do Amarante* Notícias sobre Auto dos Mártires 

Macaíba*                             _ 

Extremoz*                             _ 

São José de Mipibu: 

1)Alberto Job 

2)Irileide Pinheiro 

1)Artesão de cerâmica, proprietário do 

ateliê de cerâmica Marta Job 

2) Artesã de cerâmica 

Parnamirim*                               _  

* Nesses municípios só foram 

entrevistados os gestores. Artistas, 

intelectuais e produtores culturais desses 

municípios tiveram atividades culturais 

acompanhadas pelo noticiário do 

jornalismo cultural e outras fontes  

Gestão cultural. 

 

 

 

Fontes: Tribuna do Norte, Novo Jornal, 

Solto na Cidade, Substantivo Plural. 

Profissionais do Jornalismo Cultural 

potiguar 
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APÊNDICE B - Fotografias de entrevistados na Pesquisa de Campo  

 Figura 5 Entrevista do autor com o produtor cultural e  diretor do Teatro Dix-Huit Rosado Francisco das 

Chagas Soares

 

Fotógrafo:  servidor do Teatro, não identificado   

Figura 6   Gustavo Rosado, ex de secretário de cultura Mossoró

 

Fotógrafo: Jóis Alberto 
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Figura 7  Anna Jailma, diretora de cultura,em 

entrevista ao autor, em Caicó 

 

Figura 8  Diretor do Centro Cultural Adjuto Dias, 

Alexandre Muniz, em entrevista ao autor, em Caicó

 
Fotógrafo: servidor da secretaria, 

 não identificado  

 

 

Figura 9  Artistas de Caicó:Alexandre Muniz (chapéu), 

Ronaldo Batista (Magão, ao centro), Custódio 

 de Medeiros                                                                         

                                                                                            Figura 10 Artista visual João Antônio, 

                                                                                            de Currais Novos                                                                                             

  
         Fotógrafo: Jóis Alberto 
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Figura 11   Poeta e produtor cultural Wescley Gama, da ONG Casarão da Poesia, em entrevista ao autor    

 

Fotógrafa: servidora da ONG Casarão da Poesia, não identificada 

Figura 12 Secretário de Cultura de  

Santa Cruz, Edgar Santos  

 

Figura 13  Produtor e Agente cultural  

de Santa Cruz, Marcos Antônio  

 

Fotógrafo: Jóis Alberto                                                    Fotógrafo: Jóis Alberto 

 

Figura  14  Presidente da Fundação Aldeia de Guajiru  Elane Ferreira, em entrevista ao autor 

 

 

 

 

 

 

 

Fotógrafa: Liliana Lincka 
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ANEXO A  

Quadro 2      IBGE:  Planos de Cultura nos Estados em 2014
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ANEXO  B 

Figura 15  Capa de edição em PDF do Plano Municipal de Cultura de Natal, disponível na internet

 

                              Fonte: Blog da Funcarte/Secretaria Municipal de Cultura de Natal 

 


