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Resumo: O conceito de cultura recebe diversas interpretações quando abordado pelos 
campos da Antropologia, da Comunicação Social ou da Economia. O presente trabalho 
busca contribuir para a compreensão do conceito de cultura, reunindo três conotações 
dadas aos bens culturais quanto às suas relações com a economia e o poder social. O 
trabalho resulta de uma breve pesquisa bibliográfica acerca do conceito de cultura em 
estudos antropológicos; do pensamento frankfurtiano sobre as aproximações da cultura 
com a economia no viés da indústria cultural e, por fim, da tendência contemporânea 
chamada Economia Criativa, que atribui novo papel ao Estado e às organizações sociais 
quanto ao uso das representações culturais e fomento ao turismo para a sustentabilidade.  
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Considerações iniciais 

 

No intuito de colaborar para a compreensão do conceito de cultura sob três 

diferentes contextos, o presente trabalho busca reunir aspectos sobre o conceito e seus 

pontos de articulação com a economia e o poder social. Vale lembrar que a pluralidade 

de interpretações existentes em torno destes conceitos faz inviável a tentativa de 

universalizar qualquer construção que se pretenda fixa. 

 Com base em estudos antropológicos, a primeira parte deste trabalho é dedicada 

a expor a compreensão de alguns teóricos acerca do conceito de cultura. Este tópico 

objetiva construir um breve campo de revisão teórica da configuração deste conceito 
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sob a perspectiva do observado, a fim de delinear a visão conceitual norteadora do 

trabalho. 

Em seguida, é feita uma abordagem sobre a exploração comercial de bens 

culturais, com base nos estudos oriundos das Ciências da Comunicação, 

especificamente a Escola de Frankfurt. Esta etapa do trabalho contempla as reflexões 

acerca do poder de alienação e desarticulação social atribuído aos meios de 

comunicação de massa e à produção cultural voltada para o consumo massivo. Tal 

pensamento se faz relevante para este trabalho uma vez que acentua na questão 

capitalística que então circunda os bens culturais o rompimento com a possibilidade de 

organização, emancipação estética ou social dos sujeitos.  

Por fim, o trabalho discute a compreensão dada à cultura junto ao conceito de 

Economia Criativa, o qual busca compor uma releitura da relação entre cultura, 

organização social e economia, visando ao desenvolvimento através da produção de 

bens culturais e do Turismo. 

 O trabalho é construído através de revisão de literatura (DENCKER, 2001), em 

perspectiva interdisciplinar e qualitativa. 

 

 

Sobre o conceito de Cultura 

 

 O estudo da cultura é campo, sem dúvida, das Ciências Sociais, o que por si já 

implica numa pluralidade de interpretações, sejam provenientes da Antropologia, da 

Sociologia ou da Ciência Política. Porém, as contribuições oferecidas a este terreno não 

ficaram restritas a esta área. 

Como coloca Geertz (1989), o estudo da cultura tem se desenvolvido com base 

em uma mobilização para ordenar a complexidade intrínseca ao próprio conceito. Tais 

esforços estavam fundamentados em um conceito estratificado de homem. Assim, ser 

humano era entendido como um conjunto de camadas, distribuídas hierarquicamente, as 

quais poderiam ser explicadas por diferentes disciplinas, a exemplo da psicologia e da 

biologia, de modo que houvesse aspectos em que todos os homens estariam em acordo.  

 Entretanto, este mesmo autor vai de encontro a este pensamento, propondo uma 

imagem a qual considera “mais exata de homem”, uma visão de cultura enquanto “um 

conjunto de mecanismos de controle – planos, receitas, regras, instruções (o que os 

engenheiros de computação chamam ‘programas’) – para governar o comportamento” 



  

(p. 56). Ainda de acordo com Geertz, o homem necessita desse mecanismo, externo à 

sua genética, para estruturar suas ações. Neste sentido, o conceito ganha ampliações que 

ultrapassam a visão usual de cultura como conjunto de elementos delimitadores de 

diferenças entre os povos. Tal postura alargada sobre o conceito nos mostra, entre 

outros aspectos, que a cultura está intimamente ligada à construção mental de uma 

imagem de realidade no campo simbólico, fundamental para a orientação da ação do 

homem. 

 Outro autor que se dedica a defender a relevância do estudo da cultura para 

compreendermos “a organização da experiência e da ação humanas por meios 

simbólicos” é Marshall Sahlins (1997, s/p). De acordo com este autor, houve uma 

superação da concepção histórica de cultura como demarcadora das diferenças entre os 

homens, a qual adotava o critério da acumulação de uma cultura nobre. O autor 

considera que há um reducionismo e uma instrumentalização do conceito de cultura a 

esta funcionalidade, que, por sua vez, amplia as distâncias e a segregação dos grupos 

humanos, além da dissolução das “culturas humanas como forma de vida” (ibid.). O que 

está ocorrendo, segundo o autor, é sim uma “explosão de formas culturais” que deve ser 

“explorada em sua imensa variedade de processos culturais e de relações interessantes”. 

As culturas dos povos aos quais se consideram em vias de extinção estariam, em 

verdade, se fortalecendo por meio de trocas cada vez mais intensas. 

 Outra contribuição para a visão de Cultura que deve ser acrescentada neste 

trabalho é a proposta por Felix Guattari e Suely Rolnik (1996), na qual o homem é 

remetido a um “mundo social e cósmico”, orientado através de “atividades semióticas”, 

mantidas em estado de segregação em esferas, por meio do caráter reacionário do 

conceito de cultura. O que os autores enfatizam por meio deste pensamento é que o 

conceito de cultura possui ainda uma profunda raiz política, da qual surgem 

possibilidades de tomada palavra, de exercícios de poder por parte de outros modelos de 

mundo que não o da classe social dominante, branca, masculina etc. 

Entretanto, ocorre que, lançando mão de dispositivos de sujeição – econômica e 

subjetiva – as elites do universo capitalista buscam dar continuidade ao que o autor 

chama de “cultura de equivalência”, ou seja, uma cultura que as mantém em suas 

posições de dominância frente às minorias (que juntas formariam uma maioria 

substancial) subordinadas por estes tais esquemas dissimulados de manutenção de 

poder. “A cultura não é apenas uma transmissão de informação cultural, uma 

transmissão de sistemas de modelização, mas é também uma maneira de as elites 



  

capitalísticas exporem o que eu chamaria de um mercado geral de poder” (ibidem, p. 

20).  

Para ir de encontro a este fenômeno, os autores propõem uma contraposição aos 

bens simbólicos que representam esta cultura de equivalência, alimentada pela 

subjetividade capitalística. Os autores acreditam na possibilidade de construção de 

“processos de singularização”, ou seja, em 

 
uma maneira de recusar todos esses modos de encodificação preestabelecidos, todos esses 
modos de manipulação e telecomando, recusá-los para construir, de certa forma, modos de 
sensibilidade, modos de relação com o outro, modos de produção, modos de criatividade que 
produzam uma subjetividade singular (GUATTARI; ROLNIK, 1993, p. 16). 

 

 O que fica enfatizado nas discussões sobre o conceito de cultura no pensamento 

de Guattari e Rolnik é a postura de democratização da cultura conectada com os 

processos de singularização, com as minorias culturais ativas. Isto fica claro quando os 

autores lançam a seguinte indagação: “Como organizar, dispor e financiar processos de 

singularização cultural que desmontem os particularismos atuais no campo da cultura e, 

ao mesmo tempo, os empreendimentos de pseudodemocratização da cultura?” (p. 23). 

Não compete a este breve estudo tentar responder a esta questão. Porém, é com base 

neste pensamento que se norteia a visão de um conceito de cultura intimamente ligado a 

um universo simbólico, construído para além das características genéticas do homem, 

em que se multiplicam as formas de vida e comportamentos, mergulhados também na 

questão política da organização social e busca de poder. 

 

Cultura, consumo e poder: indústria cultural e outros tipos de sujeição 

 

 Este tópico do trabalho será dedicado ao um parêntese histórico no qual se busca 

contextualizar discussões acerca da difusão de bens culturais num período de 

liberalismo econômico. Em pleno auge da fase de industrialização e expansão dos 

mercados, Adorno e Horkheimer dão conhecimento de seu texto A indústria cultural: o 

iluminismo como mistificação das massas, no ano de 1947. O subtítulo sintetiza boa 

parte do argumento dos autores, visto que, numa tentativa de superar os próprios medos 

e também a natureza, o homem alcança um estágio mais maduro do pensamento 

iluminista, até transformar-se em pensamento liberal. Porém, é nesta fase que entrará 

em declínio o ideal de libertação do sujeito por conta do surgimento da indústria 

cultural.  



  

Esta, por sua vez, se caracteriza principalmente por uma lógica de mercado que 

toma bens culturais por mercadoria, mergulhados numa economia de monopólio, 

associada à marcante presença dos meios de comunicação de massa, emitindo 

mensagens que levariam à conformação e à passividade mediante a existência e 

protgonismo de uma elite capitalista. Os meios de comunicação e as indústrias culturais 

– o cinema, o rádio e a propaganda - vão protagonizar um hiato nas possibilidades de 

emancipação, questionamento ou organização social.  

Uma das conseqüências principais da consolidação da indústria cultural é a 

emergência de divisões para o termo cultura. Surgem os termos cultura popular, cultura 

erudita e cultura de massa.  

A cultura popular reportava aos traços assimilados por meio do convívio social, 

ou seja, os costumes, hábitos, comportamentos e saberes que se transmite de geração 

para geração.  

A cultura erudita estaria intimamente ligada à arte, sugerindo uma capilaridade 

nobre no conceito de cultura. Em verdade, estas colocações sugerem mais uma redução 

do conceito à produção artística, por assim dizer, descompromissada. O ideal Kantiano 

da arte como “finalidade sem fim” permeia este conceito, sugerindo que a emancipação 

estética do sujeito somente seria possível através do acúmulo dessa tipologia de 

produção cultural, ou seja, pelo constante “cultivo do espírito”.  

Contudo, sobre isso, nos dizem Adorno e Horkheimer: 

 
O princípio da estética idealista, a finalidade sem fim, é a inversão do esquema que obedece – 
socialmente – a arte burguesa: a inutilidade para os fins estabelecidos pelo mercado. [...] 
Adequando-se por completo à necessidade, a obra de arte priva por antecipação os homens 
daquilo que ela deveria procurar: liberá-los do princípio da utilidade (p. 205).  

 

Esta passagem nos remete então outro modelo de cultura, a cultura de massa. 

Esta seria então aquela cultura veiculada pelos meios de comunicação, os quais levam 

ao um sem número de indivíduos a mesma programação, esvaziada de conteúdo 

artístico e, portanto, incapaz de levar o sujeito à reflexão filosófica. A perda da 

autonomia do homem estava refletida na sua incapacidade de reagir às mensagens do 

cinema, do rádio ou da propaganda, as quais exerciam o poder de subjugá-lo a uma 

condição de dominado, sempre impulsionado a consumir indefinidamente.  

A racionalidade técnica, característica fundamental da indústria cultural, fica 

clara numas das frases de introdução do referido capítulo, na passagem que diz “A 

civilização atual confere a tudo um ar de semelhança” (p. 169). A perda da criatividade 



  

ultrapassa os limites da vida cotidiana e torna homogêneos os hábitos de consumo, fator 

ilustrado na arquitetura, na decoração, nos monumentos, na aparência das cidades de 

modo geral, sob o “peso do aço”. 

Outro teórico que ganha destaque nesta fase de produção científica é Walter 

Benjamin, com um ensaio dedicado às conseqüências da reprodutibilidade técnica da 

obra de arte, publicado em 1936. Para o autor, a obra de arte possui um caráter único, 

uma singularidade, concentrada no que chama de “aura”. A aura é quem determina os 

outros dois critérios elencados pelo autor para que um bem possa ter relação de arte: o 

valor cultural e a autenticidade.  

Gonçalves (2001, p. 17) explica que a aura, no pensamento benjaminiano, se 

refere, em primeiro lugar, à originalidade, ou seja, ao exemplar primeiro e não às suas 

possíveis cópias; em segundo lugar, à unicidade deste exemplar ao longo do tempo e, 

por fim, a uma “relação genuína com o passado”. A reprodução de uma obra de arte 

levaria à perda gradual da aura deste bem, descaracterizando-o enquanto instrumento 

para o “cultivo do espírito”, por assim dizer. Seria então uma tese onde se opõem 

singularidade e permanência à reprodutibilidade e transitoriedade.  

Este mesmo autor vai defender, em seu artigo Autenticidade, memória e 

ideologias nacionais: o problema dos patrimônios culturais, uma possibilidade de 

pensar uma “forma não aurática de autenticidade”. Gonçalves explica que mesmo após 

a reprodução, e conseqüente perda da aura, estes bens permanecem sendo culturais, 

continuam constituindo o que chamamos patrimônio. Contudo, dispensaria o “vínculo 

orgânico com o passado” e o caráter da recriação estaria mais evidente que o da herança 

(p. 23). É neste sentido que discutiremos a abordagem da Economia Criativa junto aos 

bens culturais contemporâneos no tópico a seguir. 

 

A Economia Criativa: releituras e usos contemporâneos da cultura 

 

Nas últimas décadas, o processo de “culturalização” da economia vem ganhando 

contribuições teóricas no cenário mundial. A associação entre cultura e economia é um 

dos eixos da chamada Economia Criativa. Ela tem as Indústrias Criativas enquanto 

unidades centrais, produzindo bens e serviços que reúnam valor simbólico e econômico. 

Além disso, são guiadas por um regime de propriedade intelectual.  

De acordo com Yúdice (2004), o surgimento do termo Indústrias Criativas deu-

se em 1997, através da iniciativa do primeiro ministro do Reino Unido em criar a 



  

Creative Britain, visando a impulsionar a geração de riquezas com a criatividade. Seria 

uma ampliação das indústrias culturais, tanto no que diz respeito à multiplicação dos 

pontos de produção nos mais variados países, estados e cidades, quanto na expansão 

para além das três categorias referidas no tópico anterior. Já em 1989, Ortiz analisa o 

mercado de bens simbólicos incluindo na sua lista, além do cinema, do rádio e da 

propaganda a televisão, os discos, livros, jornais etc. Atualmente, podem ser 

consideradas Indústrias Criativas todas as esferas produtivas que reúnem criatividade, 

valor cultural e econômico, o que resulta numa lista extraordinária de itens, como o 

artesanato, o design de jóias, os jogos de videogames, entre outros tipos de produção 

cultural contemporânea. 

Entretanto, paralelo a essa investida, aconteceu uma redução drástica de 

investimentos públicos no setor social. Isto implicou na reformulação do papel do 

Estado frente aos problemas de ordem social por parte dos governos dos países 

desenvolvidos, principalmente a Inglaterra, que passou a construir mecanismos e 

políticas de incentivo à cultura, de modo a transferir para ouras esferas, principalmente 

o setor das artes, grande parte da responsabilidade por “gerenciar” o social.  

A partir desse fenômeno, surgem novos tipos de relação entre os capitais social, 

cultural e econômico, fundamentados no interesse suscitado pela retomada de saberes e 

práticas tradicionais, bem como novos tipos de exploração da criatividade e do 

patrimônio cultural, visando à inserção de comunidades minoritárias no sistema de 

mercado dominante. Assim, o setor cultural tornou-se um aglutinador de ações para o 

desenvolvimento socioeconômico. Cada vez mais envolvido com os grupos sociais, o 

setor das artes vem apontando soluções para melhorar os indicadores da educação, 

impulsionar a percepção e proteção do patrimônio através do turismo cultural, além de 

criar empregos e gerar renda (YÚDICE, 2004; DEHEIZELIN, 2006; REIS, 2007).  

Contudo, Yúdice ressalta que o desenvolvimento cultural depende da capacidade 

de atrair investimentos e fomentar parcerias público-privadas. Ocorre que, neste caso, o 

retorno aos investidores não pode ser calculado em cifras e sim em cidadania, 

pacificação e participação mais ativa da comunidade na esfera política, alavancando a 

democracia (SANTOS, s.d.). Nesse sentido, acentua-se a necessidade de elaborar 

políticas voltadas para a produção de cultura “legitimada pela utilidade”, uma vez que 

impulsionam indicadores econômicos (geração de emprego e renda), educacionais 

(difusão e gestão do conhecimento) e mesmo axiológicos (ativação de valores éticos 

enfraquecidos pela falta de oportunidade etc.).  



  

O que se percebe é que a visão de cultura trabalhada neste contexto vai de 

encontro com o proposto pela Antropologia, como entendimento dos modos de vida e 

estruturas simbólicas de organização da experiência humana e também ao ideal de 

cultura proposto pela Escola de Frankfurt. O que ocorre de fato é uma seleção de traços 

que conformam a história (VEYNE, 1992) e o patrimônio cultural (GONÇALVES, 

2001) de determinados grupos para a composição de produtos comercializáveis, “não 

auráticos”, visando a suscitar o interesse turístico e o acúmulo de riquezas por parte dos 

grupos produtores.  

O consumo, nessa ótica de convivência e interação entre as várias tipologias de 

cultura, seja a popular, a erudita, a de massa e todas as novas tendências, passa a ser 

entendido como forma de afirmação ideológica, como ferramenta de importância 

política, simbólica, estética, como lugar de conflito de classes e até de expansão 

educacional, além de “integrativa e comunicativa de uma sociedade” (CANCLINI, 

2001, p. 80) 

Há que se considerar que os grupos minoritários são desta vez os protagonistas 

do processo.  É pensando na inversão da ordem da indústria cultural como lógica de 

mercado que a Economia Criativa desponta no cenário acadêmico, discutindo formas de 

proteger a produção cultural com base comunitária; estimulando o debate sobre a 

organização dos grupos produtivos em regimes cooperativos; o acesso à cultura e 

difusão da diversidade dos povos; a produção e consumo conscientes de produtos que 

exploram a riqueza cultural dos povos em vias de fortalecimento, de que fala Sahlins.  

Mas há ainda muito a ser feito para que este objetivo se concretize, a exemplo de 

novas formas de financiamento, de formulação de políticas públicas e formação de 

redes de cooperação cultural. Embora o modelo brasileiro de incentivo à cultura seja 

considerado bastante sofisticado por alguns autores, há também muitas críticas e pontos 

a serem revisitados juridicamente. 

Isto porque o quadro nacional fica muitas vezes restrito à Lei Rouanet, que não 

alcança a maioria dos locais que realmente necessitam trabalhar o apoio à produção 

cultural. Muitas das cidades de pequeno porte onde se localizam os pólos comerciais do 

país optam pelos impostos do tipo “simples”, que não são remetidos para projetos 

sociais ou culturais. Além disso, há também quem considere que este mecanismo se 

constitui em simples transferência de arrecadação pública para instituições do terceiro 

setor, com publicização gratuita de empresas transnacionais ou de grande porte (REIS, 

2007). 



  

As limitações desses mecanismos também estão na chance de sua apropriação 

por parte da ideologia hegemônica, com sua conseqüente anulação ou distorção 

semântica para manutenção de interesses oblíquos. 

É nessa linha de pensamento que Moura (2006) critica o financiamento da 

cultura, com o argumento de que este tipo de “parceria” entre poder privado e terceiro 

setor pode apresentar inúmeras limitações à emancipação cidadã, acabando por 

desestabilizar e mesmo dissolver mecanismos simbólicos sociais, culturais e políticos de 

grupos minoritários. O autor argumenta que a intervenção de empresas junto a 

movimentos sociais, tomando como exemplo a intervenção da Petrobrás junto ao bloco 

Ylê Ayê, em Salvador, tem levado ao fim do fenômeno “Afro”2, estabilizando os 

conflitos e possíveis reivindicações. 

Também Peter Fry (2001) contribui para esse argumento com o exemplo das 

escolas de samba cariocas. O autor, apesar de generalizar os resultados obtidos com o 

referido estudo, conclui que as formas de financiamento e incentivos para o crescimento 

e implantação de infra-estrutura das escolas apaziguaram as relações entre as classes 

envolvidas, levando a uma perda de poder por parte do grupo minoritário, o qual acaba 

por anular as chances de concretizar aí um processo de singularização com base em seus 

recursos simbólicos particulares. 

Daí a importância de tornar as comunidades produtoras “líderes” do processo e 

não mais os representantes governamentais, uma vez que a rotatividade [e, infelizmente, 

a distorção dos interesses, comum em muitos, mas não na totalidade, dos casos 

brasileiros] é característica deste setor.  Seria este então o contexto ideal para a 

apropriação dos significados por parte das redes sociais, visando ao surgimento, 

transformação ou defesa de diferentes ideologias e chances para a instauração de uma 

real democracia, empoderamento, cidadania participativa e desenvolvimento local 

(SACHS, 2004).  

Pensando nestes fatores, a Economia Criativa vê m sendo delineada com base 

em quatro premissas (DEHEIZELIN, 2006). A primeira delas é a transversalidade, uma 

vez que está atravessada por interesses econômicos, sociais, simbólicos e de proteção à 

                                                
2 O autor cita que a empresa enviou, no ano de 2005, um agente especializado para treinar integrantes do 
referido bloco em elaboração de projetos, visando a uma parceria baseada no financiamento de 
determinadas atividades. Em sua crítica, Moura acredita que o interesse da empresa seja compor uma 
imagem socialmente responsável, ainda que os projetos patrocinados apresentem resultados muito aquém 
do desejável, a exemplo do infocentro, montado com equipamentos obsoletos, entre outros aspectos, que, 
de acordo com o autor, somente corroboram para fortalecer a imagem da empresa e reduzir o poder de 
“singularização” da comunidade em questão, à medida que se tornam parceiras daqueles que seriam o 
“poder hegemônico”. Assim o autor justifica o pensamento sobre o fim do fenômeno Afro, sob o ponto de 
vista de um movimento de resistência. 



  

propriedade intelectual. Em seguida vem a inovação e a internacionalidade, a proposta 

de funcionar como nódulo articulador de fomento e fluxos de bens simbólicos entre 

diferentes locais. A inclusão multidimensional compõe a terceira premissa, referindo-se 

à capacidade de gerar empregos e renda, de alterar os modos de trabalhar, entre ouros 

tipos impactos nos mais variados setores. O turismo figura como um dos principais 

setores em que se podem observar transformações, afinal, a visitação fundamentada nas 

noções de preservação, cuidados com a paisagem, com as comunidades locais, com o 

patrimônio vem sendo cada vez mais estimulada dentro e fora do discurso acadêmico 

(MURTHA & ALBANO, 2002; YÁZIGI, 2001)  

Acrescenta-se aos dois indicadores referidos por Yúdice a necessidade de 

capacitar os produtores com vistas a alcançar os padrões de qualidade exigidos pelo 

“novo consumidor turista” (WALLS, 1996), capaz de julgar com maior rigor o que vai 

consumir em virtude de possuir mais informação, dentre outras características. 

Com o objetivo de concretizar estes projetos, o Ministério da Cultura do Brasil, 

em parceria com a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o 

Desenvolvimento (UNCTAD), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) estão implantando em 

Salvador o Centro Internacional Transdiciplinar de Economia Criativa (CITEC), com 

inauguração em 2007. 

Um dos principais passos dados pelo Governo Brasileiro nesta direção é o 

estudo dos impactos da Economia da Cultura no país. No final do ano de 2006, o 

Ministério da Cultura recebeu do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

o relatório do Sistema de Informações e Indicadores Culturais 2003.  A primeira 

iniciativa deste tipo no país data de 1940 e somente foi atualizado com este último 

documento, que retrata o quadro do mercado cultural do país e os gastos com cultura do 

brasileiro. 

O relatório mostra que o número de empresas culturais, igual a 142.875 em 

2003, é maior do que o de todos os outros setores no país. Este também é setor o que 

mais emprega: a estimativa é de que cerca de 3,7 milhões de trabalhadores estariam 

ocupados no setor neste mesmo ano. Outro dado de impacto do documento diz 

 
As famílias brasileiras gastavam, em 2003, em média, cerca de 7% do seu orçamento em 
produtos culturais, quando são considerados os gastos em telefonia (R$ 115,50), representando a 
quarta maior despesa, superada apenas por habitação, alimentação e transporte. Excluindo os 
gastos em telefonia, os gastos representavam 4,4% do total de despesas (R$ 64,53) (IBGE, 2006, 
s. p.). 
  



  

Isto significa que a cultura ocupa o posto de quarto maior gasto familiar no 

Brasil. Outro dado que gerou polêmica foi que os as pessoas de pele branca gastam mais 

com cultua do que negros e pardos. 

 
Os gastos mensais médios com Cultura, de acordo com a ótica da raça a que pertence a pessoa 
responsável pela família, eram de R$ 146,66 para branca, R$ 87,19 para preta e R$ 76,20 para 
parda. No total de despesas com cultura, o grupamento aquisição de eletrodomésticos 
representava 13,8% para branca, 19% para preta, e 17% para parda. Em serviços de TV por 
assinatura e Internet, os resultados eram 5,3% para branca, 3,4% para preta, e 2,9% para parda. 
Outro grupamento que apresentava participações percentuais que merecem destaque era o de 
Educação profissional e atividades de ensino, com 6% para branca, 7,1% para preta e 5,% para 
parda. 
 
Os números da Economia da Cultura apontam para o crescimento da produção e 

consumo culturais no país, porém, demonstram a desigualdade do acesso e 

possibilidades de escolha por parte de uma camada da sociedade que ainda é a maior. 

 Também fica evidente a necessidade de lançar olhares mais cuidadosos para 

com as esferas política e financeira da cultura no país.  

  

 Considerações finais 

 

 As abordagens sobre o conceito de cultura expostos ao longo deste trabalho 

apontam para as diferentes formas de relação deste conceito com o poder. Se, na 

perspectiva antropológica, o poder está contido nas possibilidades de enriquecimento 

das formas de vida e estruturas simbólicas que governam o comportamento, pela 

multiplicação de significações que os bens culturais podem receber dos mais diversos 

grupos ou ainda pelo caráter revolucionário do próprio conceito, nas demais 

circunstâncias, o poder está numa lógica de mercado que pode permitir a manutenção de 

uma lógica dominante voltada ao acúmulo de capital ou uma postura de reflexão 

filosófica que leva ao rompimento com o sistema dominante e emancipação 

socioeconômica e cultural do sujeito. 

 Os bens culturais contêm, em todos os contextos discutidos, as chances de 

libertação do sujeito, seja pela representatividade simbólica em rituais ou hábitos do 

cotidiano, seja pelo acesso à arte e bom uso dos meios de comunicação, seja pela 

inclusão socioeconômica dos grupos no sistema capitalístico. 

 O que não pode ser respondido por enquanto é a questão sobre as vias para se 

alcançar uma real democracia cultural. 
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