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Resumo: Como se sabe, a racionalização de um conjunto de técnicas administrativas em 
torno da teia de significados que envolvem a cultura popular brasileira faz surgir, através 
dos mecanismos de gestão criados (como concursos, eventos artístico-folclóricos, feiras, 
exposições, etc), um conjunto de serviços de natureza lúdica e um sem-número de bens de 
consumo simbólico que cumprem um papel de destaque na estrutura de uma economia de 
símbolos hoje no Brasil. Com efeito, esse trabalho pretende discutir mais de perto as 
implicações do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI), para então, através de 
sua chave empírica, acessar uma configuração sociológica em particular: a economia 
simbólica da cultura popular sertanejo-nordestina.  
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A rigor, os modelos de políticas culturais (isto é, a gestão, a racionalidade dos projetos, as 

intenções e objetivos, assim como os resultados e as condições de luta entre os grupos envolvidos) 

se dão a partir do momento em que o Estado-nação moderno se estabelece como uma experiência 

sócio-cultural marcante. Na Europa e em outras partes do mundo moderno, como na América 

Latina, por exemplo, os grupos e estratos que foram assumindo o poder no decurso da formação de 

grandes unidades territoriais (como fora o caso de paises como os Estados Unidos, Brasil, 

Alemanha, entre outros) também foram organizando, através de intelectuais e artistas, esferas 

culturais responsáveis pela demarcação das culturas nacionais. Assim, os modelos de políticas 

culturais tem uma longa duração e estão inscritos na gênese de formação das memórias coletivas 

nacionais e, por conseguinte, no movimento de legitimação político-cultural de muitos Estados 

modernos, como o Brasil.  

                                                
1 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPG-SOL) da Universidade de Brasília 
(UNB) 



“Um músico erudito que compõe para a maravilhosa rabeca e um rabequista popular, 

lavrador, que toca junto com toda família suas composições, podem ter suas músicas gravadas num 

CD de divulgação nacional e internacional. Esses dois artistas têm muito a dizer um ao outro, mas o 

apoio de que necessitam é muito diferenciado”. Esse é um trecho de um artigo da professora Maria 

Laura Viveiros de Castro, publicado no dossiê responsável pela publicação e documentação oficial 

do Primeiro Seminário Nacional de Políticas para as Culturas Populares, realizado em Brasília no 

início de 2005, tendo a segunda edição sendo realizada em Setembro último. O trecho recortado 

poderia ser isolado aqui para começar o percurso de delineamento do objeto dessa pesquisa. A 

primeira parte da frase de Castro revela, como vimos de maneira rápida na primeira seção, a 

interpenetração das linguagens artístico-musicais e sua profusão nos mercados globais, mas me 

interessa por ora a última parte, isto é, aquela que chama atenção para os diferentes apoios 

institucionais que os dois artistas mencionados necessitam.  

O desenho das políticas públicas culturais empreendidas pelo Ministério da Cultura nos 

últimos quatro anos vem se concentrando nas culturas populares, sobretudo àquelas pertencentes as 

matrizes históricas da região Nordeste. Segundo dados da Fundação João Pinheiro e do próprio 

Ministério da Cultura, entre 2002 e 2005 todas às regiões do país e 92% dos estados bateram 

recordes de recebimento de recursos orçamentários do Minc. No entanto,  região Nordeste conseguiu 

atrair mais recursos. Segundo as mesmas fontes, R$ 182 milhões foram investidos em cultura no 

Nordeste nos últimos 3 anos (crescimento de 90 % em relação aos três anos anteriores, ou seja, antes 

de 2002), sendo a Bahia (37%) o estado que recebeu o maior volume de recursos, seguido por 

Pernambuco (25%). A maioria desses recursos são destinados para os médios e pequenos municípios 

da região, ou seja, o chamado complexo cultural sertanejo (Alves, 2004) Os mesmos dados ressaltam 

que  o orçamento do ministério aumentou em cerca de 35%, sendo que os investimentos diretos, ou 

seja, excluídos os mecanismos de renúncia fiscal da Lei Rouanet e da Lei do Audiovisual, 

aumentaram em 43%. Estima-se também que em 2006 o orçamento e também os investimentos 

diretos corresponderão ao dobro dos verificados em 2002. Partes significativas dessas cifras vão para 

o chamado fomento das atividades que rememorizam e atualizam as culturas populares, notadamente 

a cultura popular sertanejo-nordestina. A divisão orçamentária do Minc indica que, no que diz 

respeito aos gastos da administração direta, as três unidades do Ministério a receber mais recursos 

foram o IPHAN, o Fundo Nacional de Cultura e a Funarte, cujos orçamentos aumentaram numa 



média anual de 10%. Ou seja, três instituições que alojam os principais programas para as culturas 

populares, como, por exemplo, o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI).  

No entanto, não se pode compreender essa mudança somente tendo como lastro os três últimos 

anos. Em uma das publicações do Ministério da Cultura de 1997, por exemplo, um calendário de 

eventos (Calendário de Eventos culturais 1996/1997, Brasil, Ministério da Cultura)  aparece 

sistematizando um calendário com mais de 2000 eventos culturais do país, no interior dos quais o 

chamado setor da cultura popular aparece com um percentual significativo. As tabelas a seguir foram 

construídas a partir desse catalogo. 

Eventos por segmento Em %  Cultura Popular  Nº Absolutos 

Artes Cênicas  7  Folclore  117 

Artes Visuais  7  Artesanato 33 

Cinema/ vídeo 2  Manifestações Religiosas  159 

Música  15  Carnaval  62 

Livros, literatura  4  Gastronomia  16 

Cultura Popular  60  Festas Cívicas  67 

Dimensão etnocultural  4  Outras  15 

Outros  1  Total 469 

Total 100    

 

Acerca da configuração assumida pelas políticas públicas culturais nos últimos anos, e tendo 

como base a virada constatada em direção ao universo simbólico do popular (notadamente no sertão-

nordeste), gostaria de me deter em um exemplo do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. O 

exemplo desse programa permite acessar os elos empíricos dos demais eixos, sobretudo a partir da 

categoria de indústrias da criatividade. Criado em 2000, a partir do decreto 3551 de 04 de Agosto 

daquele ano, o programa consiste na investigação e conseqüente inscrição de certos bens 

considerados patrimônio imaterial nacional. A estrutura operacional do programa é baseada nos 

livros de registro dos bens imateriais. Os livros estão divididos assim:  Livro dos Saberes – para o 

registro de conhecimento e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades; Livro das 

Celebrações – para as festas rituais e folguedos que marcam a vivência coletiva do trabalho, da 

religiosidade, do entretenimento e outras práticas da vida social, Livro dos Lugares – destinados á 

inscrição de espaços como mercados, feiras, praças e santuários onde se concentram e reproduzem 

práticas culturais coletivas; Livro das Formas de Expressão, para a inscrição de manifestações 

literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. A divisão do livro marca, como veremos no eixo 

seguinte, os vários momentos e as marcas políticas do movimento folclórico brasileiro, que teve em 

Mario de Andrade seu grande artífice.  



O Programa Nacional do Patrimônio Imaterial deve sua existência – como veremos no eixo 

seguinte – ao trabalho intelectual-artístico de muitas gerações de folcloristas, por outro lado, na 

contemporaneidade, surgiu no bojo dos programas de incentivo à preservação das memórias 

populares, empreendido pela Unesco desde os anos 80. A partir da idéia de preservação na dinâmica 

de transformação, e não tão-somente de tombamento e proteção, a Unesco formulou um conjunto de 

propostas que podem ser sintetizadas em torno do projeto de valorização dos “tesouros humanos 

vivos”.  A Unesco define o patrimônio imaterial como “o conjunto das manifestações populares, 

tradicionais e populares, ou seja, as criações coletivas, emanadas de uma comunidade, fundadas 

sobre uma tradição. Elas são transmitidas oral e gestualmente, e são modificadas através do tempo 

por um processo de recriação coletiva. Integram essa modalidade de patrimônio as línguas, as 

tradições orais, os costumes, a música, as danças, os ritos, os festivais, a medicina tradicional, as 

artes da mesa e o “saber fazer” dos artesanatos e das arquiteturas tradicionais”. A partir dessa 

concepção, o governo francês institucionalizou, nos anos 90, através de seu Ministério da Cultura, o 

Programa Mestres de arte. O programa, que passou a influenciar diversos órgãos governamentais em 

todo o mundo, parte da concepção de que o saber acumulado pela comunidade, condensado, muitas 

vezes, na figura de um grande mestre devem ser preservados, atualizados e reproduzidos. Mas 

como? No modelo francês, selecionam-se alunos (que passam a receber bolsas de estudos dirigidas) 

dispostos a apreender e reproduzir um determinado ofício, cujo conteúdo é ministrado por um 

grande mestre de arte, que a Unesco passou a designar de “tesouros humanos vivos”.   

Em 2003 um grupo de trabalho coordenado pelo IPHAN e pela Funarte produziu um 

documento - atualizado em 2006 – acerca de todo processo de registro dos bens e da complexa 

sistemática de trabalho implicada no Programa Nacional do Patrimônio imaterial. A rigor, o PNPI 

vem desencadeando a conformação de uma teia político-institucional em torno da multiplicidade de 

forma de fazeres, saberes, manifestações e lugares no território nacional. Por um lado, aguça o 

interesse de grupos estéticos e certas narrativas regionais em obter o canônico titulo de bem imaterial 

nacional (algo que impacta muito nas estimas de certos grupos e tradições locais), por outro, como 

efeito das interdependências envolvendo os eixos mencionados, amplia a economia dos eventos 

ligados à cultura popular e consolida certas rotas de consumo e destinos de lazer e entretenimento.  

Até setembro de 2006 haviam sete registros de bens imateriais terminados, considerados 

portanto patrimônio imaterial nacional: a Arte Kusiwa, o Círio de Nazaré, o Jongo no Sudoeste; O 

modo de fazer viola-de-cocho, Ofício das baianas de acarajé, Ofício das Paneleiras de Goiabeiras,  



Samba de roda do Recôncavo baiano. Entre os registros em andamento, ou seja, em processo de 

patrimonialização se encontram 17 bens, entre eles a feira de Caruaru, em Caruaru, Pernambuco e a 

Feira de São Cristóvão, em São Cristóvão, Rio de Janeiro. Já na categoria de registros em 

andamento, se encontram 25 bens, entre eles a literatura de cordel. O mapa abaixo fornece uma visão 

mais pormenorizada da distribuição dos bens registrados e em fase de registro. 

Bens Registrados

Processos de Registro em 

fase de instrução

Propostas de Registro em 

fase de análise preliminar

 

 

Como se pode notar a partir do mapa acima, a maioria dos bens registrados se encontram na 

região Norte e Nordeste, sendo a região Nordeste responsável pela maioria dos bens em fase de 

registro. Na verdade, a predileção pela região Nordeste está inscrita no arcabouço geral do plano 

Federal de Política do Patrimônio Imaterial, coordenada pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura 

Popular (CNFCP) e faz parte de um movimento geral de disputas simbólicas pelos moveis de 

reconhecimento do local e do regional para o preenchimento do mosaico de referências que 

compõem a diversidade nacional. Assim, essas disputas se situam a partir das linhas de forças e dos 

interesses artístico-políticos exercidos pelos intelectuais e artistas (os especialistas da memória), no 

interior das instituições culturais (municipais, estaduais e federais) no sentido de trazer subsídios 

para o registro final do bem. Essa dimensão será melhor trabalhada no segundo eixo. Gostaria de 



explorar aqui a relação direta entre essa política pública dirigida à cultura popular e seus 

desdobramentos no âmbito dos demais eixos citados, sobretudo no que diz respeito ao tema das 

indústrias criativas e sua imbricação com a experiência do consumo simbólico.   

A obtenção do registro de patrimônio imaterial nacional por um certo bem (samba de roda, 

jongo, ofícios artesanais, feiras populares, entre tantos outros) impacta na profusão da imagem e da 

ritualidade desse bem pelos quatro cantos do globo. Dados da fundação João Pinheiro constatam que 

a obtenção do registro – processo técnico longo e às vezes repleto de conflitos ético-estéticos por 

parte dos grupos envolvidos – implicou em mudanças significativas na vida das comunidades e em 

toda a teia de relações político-eceonômicas que envolve o registro de um bem imaterial. Talvez a 

maior mudança venha a ser a inserção do bem agraciado na rota da economia de eventos fomentada 

e mantida pelo Ministério da Cultura (e demais órgãos oficias de cultura, secretarias estaduais e 

municipais) e as principais empresas privadas e públicas mantenedoras de atividades concernentes a 

cultura popular, como a companhia de extração de petróleos Petrobrás e a companhia telefônica 

Telemar.     

A partir desse panorama, é possível citar um evento específico, cuja trama de 

interdependências deixa claro parte da estrutura da economia simbólica em questão. Desde 2003 a 

Secretaria de Educação e Cultura de Pernambuco vem realizando em todo o estado um concurso 

destinado a selecionar os melhores repentistas e cantadores de cordel do estado. A partir de 2004 o 

concurso passou, além das etapas eliminatórias realizadas em muitas cidades do sertão 

pernambucano, a contar com etapas também em outras regiões do país, como Rio de Janeiro e 

Brasília – centros de grande recepção de contingente de famílias nordestinas, sobretudo no intervalo 

que vai dos anos trinta aos anos setenta (IBGE, 2005). Nesse último centro, durante os anos de 2005 e 

2006, algumas duplas se classificaram para as etapas finais do concurso. A versão 2006 do concurso 

não se restringiu mais somente ao estado de Pernambuco, mas passou a adotar um sistema de 

premiação e eliminação nacional, com etapas no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Esta foi palco 

da grande final da versão 2006 do concurso, realizada na Casa do Cantador, localizada na região 

administrativa da Ceilândia, no Distrito Federal, em Junho último, e depois realizada na Funarte, 

durante o Segundo Seminário Nacional de Políticas Publicas para as culturas Populares e Primeiro 

Encontro Sul-Americano de Culturas Populares, realizado de 14 a 17 de Setembro de 2006 em 

Brasília.   



A literatura de cordel possui várias camadas de significação e dimensões lúdico-artísticas. 

As principais são o canto/repente, o folheto e a técnica da xilogravura, além dos agentes que 

dinamizam e tecem esse bem da cultura popular sertaneja. Inspirado no folheto poético, estruturado 

em versos e rimas que se sucedem até um desfecho final, os cantadores travam uma espécie de duelo 

poético pelo domínio da rima. Tal duelo, inspirado em algum acontecimento político nacional ou 

internacional, em algum mito popular do sertão ou simplesmente em um boato ou estória surgida na 

localidade mais próxima, se fundamenta no desfio de adequar rima e conteúdo, conduzindo para, 

como assim é chamado no sertão nordestino, o repente. O folheto, por sua vez, tem uma trajetória 

ligas às lendas religiosas medievais, sendo ressignificado durante o período de colonização 

portuguesa no sertão nordestino.  Presente no sertão nordestino como fonte de informação, diversão 

e liberdade artística, o folheto cordelista esteve inscrito no contingente processo de modernização 

nacional, integrando planos simbólicos da memória regional e nacional. Essa dimensão é 

representada pela cristalização e consagração da técnica popular da xilogravura, cujo advento, em 

meados dos anos quarenta do século passado, marca a conformação até hoje conhecida do bem 

cordel, que sintetiza um conjunto de saberes, fazeres, técnicas e performances lúdico-artísticas. Em 

termos sociológicos, a imagem xilográfica acentua um processo, iniciado ainda na transição do 

século XIX para o XX, de educação e sensibilização do olhar para a instauração, no imaginário 

nacional, de certas realidades humanas, como o sertão nordestino (Alves, 2004). 

O cordel, em uma palavra, faz parte da feitura estética de muitos dos bens simbólico-

culturais dispostos no mercado de consumo da cultura popular. E de um modo geral faz parte do 

amplo movimento de revalorização e retradicionalização das memórias populares regionais. Um 

pequeno exemplo a esse respeito, vem a ser o DVD Viva São João gravado pelo atual ministro da 

cultura, Gilberto Gil, em 2003. O DVD traz na apresentação uma capa, que em muito lembra o 

folheto de cordel, exibindo uma imagem xilográfica bem representativa dos temas cordelistas: os 

festejos juninos. Nela, um casal de cangaceiros, que lembra e sugere o casal mais notório do 

cangaço: Lampeão e Maria Bonita. O DVD Viva São João sintetiza os eixos empíricos que o objeto 

dessa pesquisa porta. Nele aparecem condensados diversos fatores. A presença do próprio poder 

público, representado pelo Ministério da Cultura na figura do ministro Gil; na mesma medida em 

que aparece o mercado editorial brasileiro e transnacional, representado por uma editora (o grupo 

Abril) que, através de uma publicação mensal, o Guia quatro rodas, apresenta roteiros de viagens e 

eventos de diversão pelo país; os vários segmentos do empresariado nacional e global (Supermercado 



Extra, Embratel, Telemar, Eletrobrás, Petrobrás, entre outras), que através de alguns ramos (energia, 

transportes, telecomunicações e alimentação) fomentam eventos culturais, cujos desdobramentos 

escavam novas rotas de turismo e entretenimento para seus públicos. Além de tudo isso, ou mediante 

tudo isso, o DVD revela o potencial da dimensão multimídia, pois,uma só unidade (isto e, o digital 

vídeo disc), contém um filme, imagens das principais festas que compõem o ciclo dos festejos 

juninos, apresentação de cantadores e cordelistas, depoimentos de artistas nacionais, roteiros 

turísticos do sertão nordestino, entre outros. 

A visibilidade do concurso citado, sua inserção no interior das políticas culturas e sua 

inserção nas linguagens multimídia pode – como de fato já o tem – levar o repente do cordel, assim 

como trama de significação da literatura de cordel como um todo, a entrar para o seleto grupo de 

bens imateriais nacionais. Tal fato, certamente, dependerá do poder simbólico exercido pelos grupos 

de artistas e intelectuais (especialistas da memória) que trazem a expressividade do cordel em suas 

estimas e em suas estruturas sociais de personalidade (Elias, 2001). Certamente a obtenção do título 

por aparte da literatura de cordel adicionará mais um elo de legitimidade à economia de eventos 

constatada nas tabelas 1 e 2 , além de dinamizar o consumo simbólico e a fruição dos bens da cultura 

popular sertanejo-nordestina. 

No que diz respeito ao canto popular da literatura de cordel, mas não só a esse, o 

consumo simbólico repousa especificamente no consumo de uma performance lúdico-artística. O 

consumo estético e artístico, assim como de todo o universo cultural em suas camadas e 

ramificações, envolve o efeito da fruição e do prazer/gozo de sensações e emoções produzidas no 

interior do que Bourdieu chamou de usinas de emoção (Bourdieu, 1983), isto é, os espaços e 

atividades artísticas e culturais. No caso das atividades artístico-folclóricas, como o bem simbólico 

cordel, envolve mais um significado coletivo em jogo: o valor de “autenticidade” e “genialidade” 

criadora das comunidades e dos lideres e mestres locais que incorporam  e atualizam um conjunto de 

memórias. A fruição e consumo dessas manifestações e atividades, que ocorrem de diversas 

maneiras e em múltiplos espaços (como a feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, a Casa do 

cantador, na Ceilândia, em Brasília e os ciclos de festas juninas, no sertão nordestino) fornecem 

múltiplas camadas de significação envolvendo a nacionalidade e as memórias locais, na mesma 

medida em que conferem novos mecanismos de subjetividade e distinção – algo que veremos no 

eixo seguinte.  



Zygmund Bauman ressalta que, assim como a experiência sistemática do trabalho ou do 

hedonismo descontrolado tiveram grande relevo para a construção de determinadas economias 

corporais, o consumo tem implicações poderosas, e às vezes dramáticas, na construção do corpo pós-

moderno. Para Bauman, os consumidores pós-modernos mais do que comprar e possuir bens, são 

antes consumidores/colecionadores de emoções e sensações (Bauman, 1999). O próprio evento/ato 

do consumo, que se dissemina e assume formas inéditas, diz respeito à constituição de uma 

emoção/sensação construída mediante uma complexa trama ritual e performática, cujo resultado atua 

no sentido de formar os fóruns íntimos e intersubjetivos dos indivíduos, demarcando um acentuado 

processo de individualização contemporânea. Tal processo de individualização, decisivos na 

montagem de sistemas sociais de personalidade e conformação de muitas estimas coletivas, são 

produzidos mediante a fruição e consumo de muitos bens simbólicos, alguns dos quais considerados 

patrimônios imateriais. Seguindo essa pista, no caso do cordel e dos demais bens da cultura popular, 

o consumo de seu ritual e de sua performance específica é por si só um grande ritual, cujos efeitos se 

rebatem no corpo do consumidor de cultura popular e nas diversas modalidades de especialização do 

consumo.  

“Estou falando de cultura no sentido amplo.Cultura como galeria de expressões artísticas, 

obviamente, e cultura como os modos de fazer e pensar do povo. Cultura como usina de símbolos 

que nos identifica como espécie, sociedade, grupo social e indivíduos. Cultura como produção 

simbólica e direito humano fundamental, como base da cidadania. E cultura como economia vital 

para o desenvolvimento, com alto impacto na geração de renda e emprego”. Este é um fragmento de 

um discurso do Ministro da cultura Gilberto Gil, proferido na câmara de comércio Suíço-Brasileira, 

reunida em São Paulo, no dia 22 de Novembro de 2003. O trecho selecionado permite antevê como a 

ênfase no popular se insere num movimento mais largo de interpenetração entre as culturas 

populares e o tema do desenvolvimento econômico. Em uma das principais revistas econômicas de 

publicação periódica nacional (a revistas Desafios, publicada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas – IPEA) trouxe, em Fevereiro último, como reportagem de capa o seguinte título: quanto 

vale a criatividade?  

Diversos organismos transnacionais têm aproximado a valorização das culturas populares 

às possibilidades de geração de emprego e renda no ambiente global de especialização do consumo 

simbólico e da criação de múltiplos nichos de mercado cultural. A mencionada reportagem trata 

exatamente dessa questão,  o conteúdo esboçado trata uma equação entre diversidade/riqueza 



cultural e possibilidades  de trabalho, produção, emprego e renda, sobretudo nos países periféricos (a 

maioria localizados na África, Ásia e América Latina), a onde a diversidade cultural aparece com 

maior vigor. Assim, o tema do popular passa a ser equalizado também ao escopo maior do 

crescimento da economia da cultura em âmbito global. Com efeito, organismos como a Unesco têm 

empreendido ações no sentido de tornar a diversidade cultural também um fator decisivo de geração 

e emprego e renda e, por conseguinte, redução das desigualdades, nos continentes mencionados. O 

conceito utilizado para designar esse novo estado de coisas foi cunhado pela mesma Unesco - 

exatamente para expressar as novas potencialidades que a criatividade popular representava - qual 

seja, o conceito de indústrias da criatividade.  

Só para ser ter uma idéia dessa relação, Brasil sedía, em Salvador, na Bahia, o Centro 

Internacional das Indústrias Criativas, e segundo a ONU, por meio do PNUD (Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento), possui um grande potencial para os próximos anos nesse setor. 

Alguns exemplos constatados no fim do ano passado  e inicio desse podem esclarecer melhor essa 

relação. Em uma publicação recente, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, Bahia, em 

Parceria com a Petrobrás, intitulada série Cultura Conquistense, divulgou algumas de suas ações 

destinadas à cultura popular. Junto a essa publicação, foram distribuídos CDs e DVDs contendo 

imagens e sons concernentes às manifestações artístico-folclóricas (ternos de reis, repentistas, 

procissões, entre outras) da região e do município.  

No último mês de Janeiro, em uma escala maior do que àquela verificada em Vitória da 

Conquista, o Governo do Distrito Federal, através de sua Secretaria de Cultura, em parcerias com 

alguns ministérios da administração federal, assim como bancos e instituições regionais e nacionais, 

como a Petrobrás e a rede hoteleira local, realizou o IV Encontro da Folia de Reis do Distrito Federal, 

evidenciando um acentuado grau de organização e sistematização das políticas públicas e também 

privadas destinadas à cultura popular. Em outra publicação regional, O dito e o feito, o Ministério do 

Trabalho e Emprego, aliado a órgãos de pesquisa da administração pública federal, realizou um 

levantamento significativo, onde consta também um CD, acerca da geração de trabalho e renda 

existente no âmbito das atividades artístico-foclóricas da cultura popular do Brasil Central. Os três 

exemplos enfatizaram bastante a relação da criatividade popular com a possibilidade de geração de 

emprego e renda, sugerindo um novo vetor de desenvolvimento.  

Não é objetivo desse eixo aprofundas as implicações teóricas e empíricas de tal conceito, 

importa apenas ressaltar que é sob esse complexo de mudanças que se insere o eixo provisoriamente 



intitulado de Ministério da identidade popular e gestão da subjetividade. A fim de desvelar a 

importância desse eixo para a estrutura do objeto de pesquisa, serão acessados dados junto aos 

organismos públicos citados. A maioria dos dados até aqui obtidos, assim como muitos que se 

pretende incorporar à pesquisa, são de natureza quantitativa. Quanto às fontes, serão utilizadas fontes 

secundárias, sobretudo a partir de pesquisas encomendadas pelo Ministério da Cultura e as principais 

instituições de pesquisas quantitativas, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

e o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA).  
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