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Resumo: Este trabalho refere-se à articulação temática entre cinema, cultura e 
desenvolvimento. Toma a questão do desenvolvimento como uma entre outras tantas 
alternativas de lidar com a questão do tempo e da mudança histórica e considera que o 
cinema diz respeito à teia de relações de indivíduos interdependentes que se encontram 
ligados entre si em vários níveis e de diversas maneiras, sendo marcado tanto pelo 
desenvolvimento de invenções e tecnologias, quanto pelos acúmulos de aprendizados 
propiciados pelos espaços de convivência e sociabilidades. Trata das articulações e 
tensões contemporâneas à cerca do tão propalado binômio cultura e desenvolvimento, 
tomando a proposta de criação da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual 
(Ancinav) para problematizar a questão da regulamentação estatal no Brasil, no âmbito 
da cultura, em contextos de relações econômicas transnacionais. 
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O Ministério da Cultura, como eu disse, tem insistido na abordagem das conexões entre 

cultura e desenvolvimento e na necessidade de ampliar seu papel, somando às políticas 

tipicamente compensatórias aquelas capazes de diagnosticar e estimular o mercado, ou seja, 

as empresas e os empreendedores brasileiros que atuam no setor cultural. Trata-se de uma 

abordagem mais abrangente e integrada.2 

  

 A interconexão entre cultura e desenvolvimento à qual o Ministro da Cultura se 

refere em seu discurso não é uma novidade. Expressa uma das maneiras como a cultura 

vem sendo compreendida atualmente, ou seja, como um campo em que se deva investir, 
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algo que possa ser utilizado como atração para o desenvolvimento econômico e 

turístico, possibilitando a geração de empregos e renda. Dessa perspectiva, poder-se-ia 

dizer que a cultura simplesmente se tornou um pretexto para a melhoria sociopolítica e 

para o crescimento econômico, mas, a relação é muito mais complexa do que parece à 

primeira vista. Cada vez mais, questão cultural vem sendo objeto de reflexões 

acadêmicas em diversos campos do conhecimento, a exemplo do histórico, do 

sociológico, do antropológico e do comunicacional, da mesma maneira que os 

problemas da cultura estão na pauta das agendas de desenvolvimento dos Estados 

nacionais. 

 Na condição contemporânea, a maior distribuição de bens simbólicos pelas redes 

do comércio mundial deu à esfera cultural um protagonismo maior do que em qualquer 

outro momento da história da humanidade. As indústrias do entretenimento e dos 

direitos autorais que integram, cada vez mais, o filme, o vídeo, a música, a televisão, as 

revistas e a difusão por satélite e a cabo, constituem sistematicamente os focos de 

debates nos âmbitos de agências responsáveis por acordos comerciais multilaterais. A 

cultura tornou-se referência para o desenvolvimento do capital, e repete-se, 

demasiadamente, que a indústria audiovisual só perde para a indústria aeroespacial nos 

Estados Unidos. Além disso, há quem defenda que a cultura se transformou na própria 

lógica do capitalismo contemporâneo. 

 Na contrapartida desse processo, a discussão também é intensificada por 

importantes instituições do circuito das relações internacionais a exemplo da ONU 

mediante à Unesco e de outras organizações ligadas à blocos econômicos emergentes 

como a Comunidade Européia, Mercosul, Nafta, Alca, bem como por agências 

translaterais de financiamento, como Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, são expressivas da confluência entre cultura e desenvolvimento e  

passam a definir objetivos que estipulam metas nas novas agendas de desenvolvimento 

dos Estados nacionais. Contribuíram para isso a empreitada da Unesco com a instituição 

da “Década Mundial do Desenvolvimento Cultural (1988-1997)” e a criação, em 1992, 

junto com as Nações Unidas, da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento.  

 O relatório final da referida comissão, publicado no Brasil em 1997, sob o título 

“Nossa diversidade criadora”, objetivou analisar as transformações pelas quais passou a 

cultura ao longo do século XX, partindo da relação entre cultura e desenvolvimento. 

Após a elaboração do diagnóstico, a comissão indicou, no relatório de trabalho, várias 

áreas de política e ação para governos e organizações internacionais, associações 



privadas, empresas, sindicatos, famílias e indivíduos. A indicação culminou numa 

agenda internacional, cujo propósito foi mobilizar, em toda parte, as energias dos povos, 

com a consciência dos novos desafios culturais, dentre eles, o de promover o equilíbrio 

entre os direitos e deveres dos meios de comunicação, destacando o papel central 

ocupado pelas indústrias culturais e pela mídia no atual contexto de globalização. 

Esses encaminhamentos resultaram do papel que a Unesco3 assumiu, desde os 

anos 1970, no plano das relações internacionais, com o objetivo de construir, a partir 

das diversas representações dos países membros, uma narrativa que tratasse do engate 

cultura e desenvolvimento, na qual houvesse um deslocamento na compreensão 

fortemente vigente até a metade do século XX de que a questão cultural se constituía 

numa barreira que emperrava o desenvolvimento dos povos. Na perspectiva de deslocar 

a noção de cultura, propunha-se ampliar a compreensão de desenvolvimento, que 

passaria a abarcar, além das questões econômicas, outros aspectos da vida das 

populações, aqueles de caráter imaterial, como, criatividade, liberdade política, 

econômica e social, educação e respeito aos direitos humanos. Segundo Vieira (2005, 

p.12-16), com esse entrelaçamento entre cultura e desenvolvimento, a Unesco tinha por 

objetivo fornecer argumentos em defesa de modelos de desenvolvimento heterogêneos 

para os países recém-independentes ou para aqueles acomodados no guarda-chuva 

geopolítico e econômico denominado Terceiro Mundo. 

 Como se pode observar, o engate entre cultura e desenvolvimento se constitui 

nas disputas e aderências que marcam as interdependências entre as dinâmicas postas 

em movimento tanto pelas agências como a Unesco (que investiu na construção de 

narrativas fundamentadas na noção de que o crescimento dos países não pode ser 

avaliado somente por índices econômicos, mas também por aspectos de caráter 

imaterial, voltados à melhoria das condições de vida das populações) ou como a OMC e 

o Banco Mundial (que priorizam as relações comercias e os ganhos financeiros 

resultante do comércio de bens simbólicos).  

 Embora se possa perceber um grande esforço, tanto no plano intelectual como 

no político, para um maior equilíbrio das relações comerciais no âmbito cultural, essa 

                                                 
3 A Unesco foi criada em 1945, como parte do sistema da Organização das Nações Unidas (ONU), com o 

objetivo de constituir-se um sistema permanente de cooperação multilateral para educação, ciência e 
cultura. Atualmente, entre as suas diversas metas no âmbito da cultura, dedica-se a viabilizar, em ações 
parceiras com os países membros, por meio dos ministérios da cultura e/ou instituições correlatas, uma 
base de dados para a cultura, com o objetivo de renovar e estimular a relação entre cultura e 
desenvolvimento.  

 



configuração resulta, entre outros aspectos, segundo Yúdice (2004, p.35), de ações 

coordenadas para acordos comerciais e de propriedade intelectual, efetivadas por 

organismos como o GATT e a OMC, por meio de normatizações para o controle do 

movimento do trabalho mental e físico. Mas é importante destacar que esse movimento 

porta em seus fluxos expressões de uma nova fase do crescimento econômico, na qual a 

economia cultural também é uma economia política. 

 Nessa perspectiva, também há quem considere, como Michael Denning (2005), 

que esse destaque da cultura tanto na vida política como intelectual, a partir da última 

metade do século XX, que eclodiu no mundo inteiro foi conseqüência do 

desenvolvimento desigual de uma cultura global que se deu a partir dos embates 

culturais e ideológicos entre os três mundos.  Argumenta o autor que, para uma geração 

de pensadores da Nova Esquerda, a questão da cultura não era simplesmente o fato da 

existência das novas tecnologias de informação e comunicação de massas, mas a 

reestruturação das vidas cotidianas e lutas das classes e populações subalternas, por 

meio dessas novas formas. Essa nova maneira de perceber a cultura tinha como 

premissa a generalização da forma mercadoria, não só na produção simbólica (as 

indústrias de cultura, entretenimento e propaganda), mas também em toda a vida 

cotidiana, abrangendo os meios de consumo e subsistência dos trabalhadores. Isso inclui 

a experiência comum nos três mundos, ainda que desigual, da cultura da mercadoria de 

massa (cinema, rádio, televisão, música gravada e espetáculos esportivos de massa) que 

se desenvolvia pelas metrópoles plebéias do mundo, de Buenos Aires a Calcutá, mas 

que também servia de munição ao debate de movimentos sociais na defesa pela eficácia 

da cultura como local e forma de resistência política (Denning, 2005, p.10-15). 

 É importante notar que, apesar de o papel da cultura ter se expandido 

consideravelmente para as esferas política e econômica, essa relação não diz respeito 

somente à condição contemporânea. Ao contrário, expressa características do 

desenvolvimento das estruturas políticas e econômicas como aspectos constitutivos da 

rede de relações funcionais da sociedade. Segundo Elias (1999, p.52-56), intimamente 

associados ao desenvolvimento das instituições políticas, houve muitos processos 

conducentes ao alargamento das cadeias de interdependência social. Tratando a questão 

do ponto de vista sociológico, o autor argumenta que o desenvolvimento das instituições 

políticas estava ligado ao alargamento das redes de comércio e indústria, ou seja, ao 

modo como as instituições estatais eram capazes de garantir a segurança dos 

comerciantes e de seus bens, de assegurar o cumprimento dos contratos, de cobrar taxas 



de importação para proteger as indústrias da competição estrangeira. Essa situação que 

não ocorre mais dessa maneira.  

 A passagem de uma organização mundial baseada na integridade dos Estados–

nação para um estágio de articulação transnacional das unidades de produção, 

circulação e consumo de bens simbólicos e o predomínio de uma racionalidade 

industrial na produção e difusão desses bens deslocam o processo de desenvolvimento. 

Atingidos em sua capacidade instrumental, em virtude, principalmente, da globalização 

das atividades econômicas e de uma grave crise fiscal que se abateu sobre a economia 

de vários países na década de 80, os Estados, em escala global, foram perdendo o 

controle sob os destinos da economia e da implementação de políticas públicas em seus 

países. As transformações socioeconômicas ensejadas pelos processos de globalização 

redefiniram o papel do Estado, que, apesar de não ter abdicado do papel de detentor do 

monopólio da violência física e simbólica, agora em virtude das pressões exercidas por 

eixos de poder transnacionais sobre a soberania nacional, tem atuado muito mais como 

agente regulador e intermediador de interesses entre os mais diversos agentes sociais.  

Nesse sentido, o discurso do Ministro da Cultura do Brasil, Gilberto Gil, é, mais 

uma vez, exemplar: 

O Estado tem um papel vital no fortalecimento da economia da cultura, seja no levantamento do 
potencial, seja no planejamento das ações, na articulação dos agentes econômicos e criativos, na 
mobilização da energia social disponível, no fomento direto, na regulação das relações entre 
agentes econômicos, na mediação dos interesses dos agentes econômicos e dos interesses da 
sociedade, assim como na fiscalização das atividades. É um papel múltiplo, que exige vontade 
política,qualificação institucional e recursos. Não se trata de reabilitar o Estado produtor de 
cultura, ou o Estado dirigista. Ao contrário. Parte-se do princípio de que o Estado pode e deve 
estimular um ambiente favorável ao desenvolvimento de empresas e criadores, para que o 
mercado possa ampliar-se e realizar seu potencial, não apenas de auto-sustentabilidade, mas de 
ganhos sociais (emprego, renda, inclusão ao consumo de bens culturais).4 

 
 A proliferação desses e de outros argumentos em diversos fóruns onde se 

discutem projetos referentes à cultura e ao desenvolvimento traz à baila questões em 

que se devam pensar, quais sejam: a maneira como os discursos públicos, as 

negociações e normatizações em prol da cultura como fator de desenvolvimento têm 

operado transformações tanto naquilo que compreendemos por cultura quanto no que 

significamos como desenvolvimento; e sob quais condições sóciohistóricas essas 

compreensões foram forjadas. 

 Uma alternativa à questão levantada seria tomar a conexão entre cultura e 

desenvolvimento como uma modalidade assumida pela compreensão social, ou seja, um 
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modo de entendimento e de comunicação interpessoal que, segundo Farias (2004, p.9-

10) ao mesmo tempo, estimula e constrange práticas, transmitem aprendizados e 

resignificam os estoques de saber. Para o autor, a consciência do tempo, contida na 

conexão cultura e desenvolvimento, opera com a idéia do reconhecimento da 

diversidade sociocultural e da diversidade eco-ambiental, mas o faz tomando-as 

igualmente como recursos, seja para a reflexividade e, com isto, enfatiza diferenças 

(identidades), seja para capacitar uma inclusão distinta no fluxo das redes coordenadas 

pela lógica mesma da acumulação flexível e financeira do capital, em sintonia com os 

aportes informático-comunicacionais. 

 Portanto, nesse caminho analítico, é importante ressaltar que, apesar dos 

processos de articulação entre cultura e economia, os quais não aconteceram da noite 

para o dia, a cultura, mais que uma mercadoria, à maneira de Yúdice, tornou-se um 

recurso. Nas palavras do autor: 

Diz respeito ao eixo de uma nova estrutura epistêmica na qual a ideologia e aquilo que Foucault 
denominou sociedade disciplinar são absorvidas por uma racionalidade econômica ou ecológica, 
de tal forma que o gerenciamento, a conservação, o acesso, a distribuição e o investimento em 
cultura e seus resultados tornam-se prioritários. Acredita-se, debate-se que o investimento em 
cultura fortalecerá a fibra da sociedade civil, que por sua vez, serve de hospedeiro ideal para o 
desenvolvimento político e econômico (Yúdice: 2004, p. 26). 

  
 Nesse caminho, a opção feita requer tratar dos relatos artísticos e intelectuais 

capazes de interpretar e convencer. Melhor dizendo, trata-se de ressaltar as 

interdependências e os equilíbrios de poder entre grupos de artistas, intelectuais, 

sacerdotes, professores e acadêmicos para produzir e mobilizar bens simbólicos, e 

aqueles outros grupos geralmente detentores de maior poder, como os especialistas 

econômicos e políticos. As disputas pela classificação e imputação de sentidos 

favorecem o entrelaçamento das ações de elites científicas e organizações multilaterais 

na eleição de determinados princípios conceituais que acabam por nortear ações 

conjuntas em âmbitos culturais.   

 Escolher um percurso de análise compreensivo implica em perceber os 

dispositivos de aprendizado, bem como os formatos de transmissão de conhecimentos 

que atuam nos circuitos de produção e de consumo, em que sociabilidades e expressões 

agenciam símbolos de pertencimento étnico, geracional e de gênero, na interface com 

poderes estatais, com a economia capitalista e as redes mediadoras de comunicação e 

informação. 

 A conexão tensa constituída pela relação entre os ideários de cultura e 

desenvolvimento, ao mesmo tempo em que deixa entrever tendências das formações de 



eixos de poder do contemporâneo, explicita a busca de alguns setores sociais para 

restabelecer a importância da política no mundo globalizado.  Nesse sentido, torna-se 

exemplar a disputa ocorrida em função do projeto de lei para criação da Agência 

Nacional do Cinema e do Audiovisual – Ancinav, encaminhado pelo Ministério da 

Cultura inicialmente para o Congresso Brasileiro de Cinema e posteriormente para 

consulta pública, em 2004, do qual trataremos a seguir. 

 Como vimos, a questão da regulamentação estatal no âmbito da cultura, numa 

ambiência de relações econômicas transnacionais, além de colocar em pauta as 

discussões de organismos internacionais, como a OMC e a Unesco, coloca em xeque os 

esforços dos governos estatais na condição contemporânea para criação de marcos 

regulatórios capazes de abarcar questões amplas como as do cinema e do audiovisual. A 

convergência entre as várias mídias eletrônicas e o impacto disso sobre as 

comunicações, aliada ao poder organizacional dos conglomerados internacionais que 

dominam o comércio de bens culturais, são fatores preponderantes na formação da rede 

complexa que constitui o problema.  

 O fenômeno da expansão da produção cultural via indústrias culturais vem 

contribuindo para a difusão da cultura a um público cada vez mais amplo, e isso vem 

ocorrendo paralelamente ao crescimento da autonomia de encraves culturais específicos 

e do acúmulo de poder dos especialistas culturais. Somando-se a isso a emergência da 

sociedade de consumidores, que tem na industrialização da cultura um de seus 

principais eixos estruturais, pode-se perceber as significativas mudanças nos sistemas de 

produção, disseminação e consumo de bens simbólicos.  

 Com efeito, as transformações processadas no âmbito da cultura propiciaram a 

redefinição do papel desempenhado pelos Estados nacionais. A política internacional a 

partir da metade do século XIX, segundo a historiografia tradicional, girava em torno da 

criação de uma Europa de Estados-nação. Desse período até boa parte do século XX, a 

formação das nações modernas permitiu transcender as visões camponesas e indígenas, 

viabilizando a urbanização e impossibilitando a dispersão do mundo.  Assim, o tema da 

nacionalidade constituiu, apesar das tensões, a centralidade da reorganização mundial e 

da vida cotidiana. A nação, num processo de longa duração, foi se “naturalizando”, 

incorporando-se à vida das pessoas, e, certamente com o passar do tempo, não se tinha 

muitas dúvidas do que fosse a identidade coletiva de um povo. Acreditou-se que, para 

viabilizar a desejada transformação das nações em Estados-nação era preciso definir 

territórios tendo como referência a área ocupada pelos membros da nação, que, por sua 



vez, era definida por sua história, cultura comum, composição étnica e crescente 

importância na unificação da língua.  

 Então, à medida que os Estados-nação eram formados, postos públicos e 

profissões da civilização progressista se multiplicavam, a educação escolar se tornava 

mais geral, e, acima de tudo a migração urbanizava populações rurais. As cidades 

cresciam, e o ambiente que transformava nações em Estados resultava de uma 

construção articulada por instituições que podiam impor a uniformidade nacional, 

proporcionando maior nível de segurança. Ou seja, constituíam-se funções de Estado, 

em especial, a educação, as carreiras de emprego estatais e o serviço militar obrigatório, 

o que possibilitava uma maior articulação entre os planos da política e da cultura, 

articulação esta facilitada pelo desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, 

inicialmente a imprensa, depois o cinema e o rádio. As condições de segurança 

viabilizaram a expansão do campo cultural e da diversão, propiciando sociabilidades.  

 Desenhou-se aí uma configuração na qual cultura e diversão como elementos de 

sociabilidade foram decisivos à formação de agentes que comungavam a crença na paz 

e na prosperidade como alavancas de convivência e bem-estar. Isso, por sua vez, tornou-

se um dado fundamental para perceber o mapa dos limites institucionais da cultura de 

diversão como galvanizadora da pacificação das relações sociais, como diria Norbert 

Elias, uma referência analítica importante para compreensão do processo civilizador. 

 Nesse percurso, não resta dúvida que o cinema e o rádio contribuíram 

fortemente na primeira metade do século XX com a organização dos relatos de 

identidade e com a formação de sentido das sociedades nacionais. Contribuíram com a 

produção e distribuição de filmes e programas para diversas regiões de um país, que, 

antes afastadas e desconectadas, passaram a se reconhecer parte de uma totalidade e, ao 

mesmo tempo, localizadas no mundo.   

 Na América Latina, as estruturas dos meios de comunicação eram 

predominantemente de capitais nacionais, o que facilitava o envolvimento e a 

articulação junto ao Estado e ao projeto desenvolvimentista dos países. No caso do 

cinema, a produção dos filmes estava aliada ao projeto de desenvolvimento e 

consolidação do Estado-nacional, que por sua vez, se constituiu frente à rede complexa 

de associações tecidas pela vida dos indivíduos. 

 Pode-se então dizer que a mediação de massa, especialmente na América Latina, 

teve um papel fundamental: o cinema e o rádio se ligaram como meios construtores e 

insubstituíveis de unidade nacional, pois os países precisavam criar bases comuns, tecer 



laços coletivos, construir um imaginário nacional. Tomando como referência o contexto 

sóciopolítico latino-americano até meados da década de 80, constataremos a 

importância da atuação do Estado como agente protagonista da gestão e da organização 

de atividades culturais e, conseqüentemente, do papel desempenhado no processo de 

industrialização da cultura e na intensificação dos fluxos de bens simbólicos. Também 

perceberemos mais claramente a partir dos anos 1990 a fragilização da centralidade do 

Estado em decorrência do crescimento do poderio das organizações econômicas 

transnacionais e da ampliação dimensional da cultura, esta amparada em grande medida 

nas condições institucionais da sociedade de consumidores. Essa configuração coloca 

em dúvida as condições de regulação e controle dos campos culturais, mediante as 

políticas públicas implantadas pelos governos estatais.   

 Temos aí a passagem de uma organização mundial baseada na integridade dos 

Estados–nação para um estágio de articulação transnacional das unidades de produção, 

circulação e consumo de bens simbólicos e o predomínio de uma racionalidade 

industrial na produção e na difusão desses bens. A convergência entre cultura e 

economia resulta como sintoma das transformações socioeconômicas ensejadas pelos 

processos de globalização, redefinindo o papel do Estado.  

 É a partir desse contexto que pretendemos compreender as vicissitudes desse 

processo sócio histórico no âmbito da experiência brasileira, no que concerne à 

configuração do cinema no Brasil contemporâneo, tomando como referência o projeto 

de lei para a criação da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual (Ancinav), 

encaminhado em forma de minuta pelo Ministério da Cultura ao Conselho Superior de 

Cinema, em agosto de 2004, por entender que esse episódio é exemplar dos 

desdobramentos locais de processos de articulação que transcendem a atuação do 

Estado, bem como das disputas entre grupos de especialistas e intermediários culturais 

atuantes na organização da cultura. Essas relações são expressivas das 

interdependências e estratégias que alteram as balanças de poder, ora produzindo 

alianças entre grupos anteriormente afastados por interesses distintos, ora afastando 

grupos anteriormente articulados por interesses comuns. 

 A proposta de criação da Ancinav tinha por objetivo principal a criação de uma 

agência para organização (regulação e fiscalização) da exploração de atividades 

cinematográficas e audiovisuais no país. O projeto de lei justifica a necessidade de 

regular adequadamente as atividades cinematográficas e audiovisuais no país, em 

função da essencialidade em garantir o desenvolvimento e a preservação do patrimônio 



cultural, assegurando aos brasileiros o direito de ver e de produzir sua imagem, visando 

assim ao fortalecimento da diversidade cultural do país. Ao defender que o poder 

público tem o dever de promover as formas de expressão, os modos de criar, fazer e 

viver, inclusive as criações científicas, artísticas e tecnológicas dos brasileiros, a 

proposta deixa clara a preocupação em preservar a soberania, a língua, a cultura e os 

valores brasileiros. 

 Entre outros princípios fundamentais, a minuta do projeto de lei propõe 

diretrizes que assegurem ações para o desenvolvimento e proteção da indústria do 

cinema e do audiovisual, universalizando o acesso a obras cinematográficas e a outros 

conteúdos audiovisuais brasileiros voltados à obtenção, pela população, de informação, 

educação, cultura e lazer. Para isso, defende a implantação de mecanismos institucionais 

e fiscais articulando cinema e televisão, que, até então, tinham marcos legais e agentes 

regulatórios distintos. Melhor dizendo, os parâmetros da ação reguladora pleiteada pelo 

projeto de lei pretendiam reunir numa nova configuração institucional, composta por 

um conselho setorial ligado à Presidência da República, um ministério supervisor 

(MinC) e uma agência reguladora (Ancinav). Dessa forma, as atividades 

cinematográficas e audiovisuais seriam organizadas por um conjunto de ações que 

passariam a ser desempenhadas articulando as três instâncias. Como uma área 

estratégica para o país, o setor da economia do audiovisual seria considerado enquanto 

ação de desenvolvimento com vistas à auto-sustentabilidade sistêmica da produção e da 

distribuição de conteúdo audiovisual. 

 A divulgação do projeto causou grande polêmica nos meios de comunicação do 

país, principalmente por dois motivos. O primeiro se deveu ao fato de o projeto ter sido 

divulgado na imprensa sem ter sido finalizado pela equipe responsável pela sua 

elaboração, ou seja, o projeto “vazou”, fato que criou certo mal-estar. O segundo diz 

respeito à abrangência da proposta de regulação, que, se aprovada, traria mudanças 

significativas no âmbito da televisão e nos setores de distribuição e exibição 

cinematográfica, estabelecendo tributações. As reações foram as mais diversas, dos que 

se pronunciavam a favor aos que eram radicalmente contrários ao projeto de lei. 

 As declarações do ministro Gilberto Gil, publicadas pelos grandes jornais do 

país, são esclarecedoras a esse respeito. Segundo ele, o cinema e o conjunto das 

atividades audiovisuais formam um setor estratégico para o desenvolvimento cultural e 

econômico do país e conseqüentemente para a inserção soberana do Brasil na 

globalização. A produção e a difusão de conteúdos audiovisuais movimentam no país, 



cerca de R$ 15 bilhões ano, o que corresponde a 1% do Produto Interno Bruto (PIB). O 

ministro considera que o potencial é muito maior, pois o Brasil é um dos poucos países 

emergentes que podem se afirmar como produtores e não apenas como consumidores de 

audiovisual. Além disso, o audiovisual é um campo dinâmico e plural, capaz de gerar 

renda e empregos qualificados e de influenciar positivamente outros setores da 

produção e da cultura, pautando comportamentos e promovendo mudanças 

indispensáveis ao avanço da sociedade. Nas palavras do ministro em pronunciamento 

público, no Palácio do Planalto, Brasília, em 13 de outubro de 20065: 

O caráter estratégico do audiovisual exige tratamento elevado por parte do Estado. Ele pressupõe 
uma reorganização institucional, incorporando a complexidade do setor e sua crescente interação 
em um mesmo mercado. Por isso, o Ministério da Cultura considera fundamental que a Ancine 
se transforme em Ancinav, Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual, órgão regulador e 
fiscalizador da produção e da difusão de conteúdos audiovisuais, através de todos os meios e 
tecnologias existentes e que venham a existir. Por isso, também consideramos necessária a 
transformação imediata do Conselho Superior de Cinema em Conselho Superior do Cinema e do 
Audiovisual, reunindo todos os segmentos do setor.  É urgente a revisão da legislação existente, 
de modo a atualizá-la e transformá-la em um efetivo mecanismo de fortalecimento cultural e 
econômico do audiovisual, em todos os elos de sua cadeia produtiva, e de proteção dos interesses 
nacionais. O Governo está empenhado na reorganização da política de telecomunicações, com o 
restabelecimento da autoridade do Ministério das Comunicações. Esta reorganização se completa 
com a revisão da política relativa a conteúdos audiovisuais, fazendo a necessária distinção entre 
meios e conteúdos. Estamos, portanto, diante de uma oportunidade única. Quero, por isso, 
chamar a atenção dos que atuam no setor: não podemos deixar passar a oportunidade de avançar, 
em razão de velhos temores, de preconceitos ou de vantagens de ocasião, nem nos contentarmos 
com as raspas e restos de uma globalização excludente e concentradora. (...) A globalização traz 
desafios enormes para o audiovisual brasileiro. Para o cinema e a televisão. Nossas emissoras 
vêem-se cortejadas por empresas estrangeiras que, indiferentes à nossa legislação, anseiam por 
controlá-las. Ouvimos as mesmas preocupações das agências de propaganda brasileiras, 
premiadas mundo afora, que, operando em um mercado valioso, se percebem ameaçadas pelos 
birôs de mídia internacionais. (...) O MinC pensa que é fundamental, para a política audiovisual 
brasileira, uma parceria saudável entre cinema e televisão. Parceria estética, intelectual e 
econômica. Este momento histórico resulta da luta de muitos criadores e empreendedores 
brasileiros.  

 
A proposta da nova agência, para o ministro, nasce da convicção de que o 

audiovisual tem plenas condições de se transformar em um dos setores mais 

competitivos da indústria brasileira e tem como objetivo fortalecer os agentes 

econômicos brasileiros do setor, valorizando a cultura nacional e ampliando o acesso 

dos brasileiros a produção audiovisual do país e do resto o planeta, por meio da 

televisão, do cinema, da internet, da telefonia celular e de qualquer outro meio de 

difusão. Nesse sentido, para a equipe de governo, a elaboração e a implantação de uma 

política pública para o setor visavam regular e mediar atividades econômicas resultantes 

das práticas de cinema e do audiovisual. Baseada em um modelo contemporâneo de 

regulação testado em diversos países, a proposta da Ancinav procura tratar das 
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singularidades do país, que tem um modelo único de televisão aberta, em que os canais 

são produtores de boa parte do conteúdo exibido e a geração é concentrada em suas 

sedes, com uma pequena incidência de conteúdos locais e regionais. Por isso, defende o 

ministro: O papel da Ancinav será regular as relações no setor audiovisual no que diz 

respeito à circulação de conteúdos, além de fiscalizar e de criar novos mecanismos de 

fomento
6
.  

 A preocupação da equipe que compõe o Ministério da Cultura, especialmente o 

grupo gestor da Secretaria do Audiovisual, não é apenas com a questão interna, como 

pode parecer à primeira vista. A discussão sobre a criação da Ancinav remete, 

sobretudo, às relações transnacionais dos mercados de produção e consumo de bens 

simbólicos, em que o audiovisual, incluindo o cinema, tem importância fundamental. 

Esse assunto vem sendo motivo de embate em foros diplomáticos internacionais desde 

as décadas de 1980 e 1990, quando a mundialização de manifestações culturais 

regionais, a mercantilização progressiva das cópias de livros, discos e vídeos e o 

predomínio do cinema norte-americano chamaram a atenção de diversos países, tanto no 

âmbito da OMC, como nos diversos acordos regionais que contemplam a liberalização 

das relações comerciais entre os países. Pois, a abertura indiscriminada ao livre tráfego 

de bens culturais afeta a capacidade que os Estados têm de implantar políticas de defesa 

das suas próprias nacionalidades, inclusive de incentivar a participação de minorias na 

vida cultural de cada país. Sem uma intervenção política, os países economicamente 

mais fortes ou os conglomerados econômicos transnacionais têm facilidade para limitar 

o consumo dos bens culturais, restringindo as escolhas e as possibilidades de expressão 

das diversidades culturais. 

 A questão da regulamentação estatal numa ambiência de relações econômicas 

transnacionais colocou na pauta das discussões dos organismos internacionais nos 

últimos anos o problema do comércio de bens culturais. Refiro-me às discussões da 

OMC, em que o binômio diversidade cultural/regulamentação do comércio 

internacional, tornou-se revelador do status conferido aos produtos culturais nos 

acordos comerciais internacionais. De um lado, estão os que consideram os produtos 

culturais para fins comerciais como quaisquer outros produtos, portanto submetidos 

totalmente às normas do comércio internacional. De outro, os que avaliam os produtos 

culturais como meios de transmissão de valores, idéias e significados, ou seja, 
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instrumentos de comunicação social que contribuem para modelar a identidade cultural 

de uma determinada comunidade e por isso, não devem ser excluídos dos acordos 

comerciais internacionais. Assim, o que inicialmente parecia um problema econômico 

relativamente pouco importante acabou provocando uma constante disputa comercial, 

alimentada, de um lado, pelo caloroso protesto de atores e produtores em nome da 

identidade lingüística e cultural e, de outro, por uma política baseada no princípio 

universal de que todas as coisas têm valor comercial.  

 Nesse ambiente de disputas, o setor comercial do cinema e do audiovisual 

representado por indústrias poderosas é o maior entrave das negociações, pois países 

como os Estados Unidos, que têm como ponto forte de especializações a indústria 

cultural, especialmente a cinematográfica, não aceitam serem excluídos dos 

procedimentos comerciais convencionais. Focando os altos lucros provenientes da 

produção e do consumo de bens culturais, o setor econômico transnacional passou a 

reconhecer a cultura como área estratégica de investimento, condição essa que 

favoreceu a dilatação das fronteiras da esfera cultura, conferindo-lhes dimensões mais 

ampliadas e fornecendo-lhes as condições ideais para a realização de negócios 

extremamente lucrativos.  

 Assim, as considerações aqui realçadas acerca das articulações e tensões no caso 

do projeto Ancinav apontam tanto para a existência de um conjunto de práticas, saberes 

e estilos de vida que se desenvolveram e continuam a se desenvolver trilhando o 

caminho da independência em relação ao Estado nacional como para a implementação 

de atividades culturais que procuram reinventar memórias, tradições e práticas numa 

tentativa de resistência à penetração do mercado. Haja vista os incentivos e fomentos 

promovidos pela Secretaria do Audiovisual, nos últimos três anos, para a realização de 

festivais de cinema, para reavivar o movimento cineclubista e para a produção e co-

produção de filmes nacionais. 

Ao se pronunciar a respeito da Ancinav, Orlando Senna, Secretário do 

Audiovisual, em texto divulgado no site do Ministério da Cultura, sob o título: 

“Diversidade Cultural e Audiovisual: os foros internacionais, a posição brasileira e uma 

sugestão” ressalta o difícil concerto a ser regido pelo Estado nas negociações 

multilaterais de comércio no setor cultural. Considerando que o grande aumento da 

produção industrial, a circulação internacional de músicas e textos e o tema do direito 

autoral são fortes componentes da questão, o cineasta/secretário destaca que o principal 

foco da discussão recai sobre o poder psicológico do bom e velho cinema, agora 



transfigurado, digitalizado e difundido por todo planeta. Argumenta que o poder de 

persuasão do cinema, a catarse produzida no ser humano pelo coquetel de sons e 

imagens, é um fenômeno conhecido e estudado desde os anos 20 do século passado, 

mas a novidade é a propagação desse poder pelos meios de telecomunicações e 

tecnologias digitais, associada ao maior acesso das populações aos conteúdos 

veiculados pelas telas, que agora são grandes, pequenas, gigantescas, minúsculas e estão 

por toda parte. Seja via internet, por cabo, satélite ou rádio, são esses conteúdos que, 

nos últimos anos e em forma progressiva, vêm moldando expectativas de qualidade de 

vida e consumo, maneiras de vestir, cantar, dançar e falar, interferindo na raiz mais 

profunda da identificação cultural que é a língua. Para Senna, aí está a encruzilhada: o 

audiovisual, que tem a capacidade de fortalecer e aprofundar identidades e soberanias 

nacionais, também é cada vez mais, a principal força niveladora das atitudes e 

comportamentos humanos ao redor do mundo. 

 Cineastas e pessoas ligadas ao meio se reuniram em defesa do projeto no 

Conselho Superior de Cinema, composto por seis representantes do governo e seis 

representantes da sociedade civil. O debate aconteceu em setembro de 2004 e se deu em 

torno da abrangência da minuta do projeto. A preocupação das diversas entidades 

representativas do cinema no país era que o conselho votasse a favor da restrição da 

agência, limitando-a ao cinema, deixando a televisão e as novas mídias fora da proposta 

reguladora. Participaram do debate representantes de sindicatos de produtores, 

cineastas, documentaristas e trabalhadores do cinema, que apoiaram, em linhas gerais, a 

minuta apresentada pelo Ministério da Cultura.  

  Entre os que se pronunciaram contra o projeto, estavam representantes das 

grandes redes de televisão, representantes dos conglomerados responsáveis pela 

exibição e distribuição de cinema no país, alguns cineastas e políticos. O argumento 

principal para crítica ao projeto, em geral, explicitava uma compreensão 

intervencionista do Estado sobre as produções, a distribuição e a exibição no âmbito do 

cinema e do audiovisual. Considerando autoritário o desenho do projeto, nesse campo 

da disputa, estão os que defendem que os bens culturais devam ficar submetidos à 

lógica do mercado, pois burocracia e paternalismo funcionam contra a natureza do 

cinema, que é competitiva e dinâmica. Outros pronunciamentos com o mesmo conteúdo 

e tom foram veiculados pelos diversos meios de comunicação do país. A Rede Globo de 

Televisão dedicou espaço ao assunto em todos os noticiários. Entre os críticos 



incontestes do projeto estão os cineastas Ipojuca Pontes, Cacá Diegues e Arnaldo 

Jabor7.  

 A discussão do projeto ficou na pauta da imprensa, entre idas e vindas, de agosto 

a dezembro de 2004, período que durou o trâmite do projeto do Conselho Superior de 

Cinema à consulta pública e desta à sua reformulação e ao encaminhamento à 

Presidência da República para assinatura e encaminhamentos do presidente à Câmara 

Federal. O que não ocorreu. O presidente Lula não assinou a minuta do projeto para 

encaminhar ao Congresso Nacional, preferiu criar em abril de 2005 um grupo de 

trabalho interministerial para tratar da elaboração do anteprojeto da Lei Geral de 

Comunicação Eletrônica de Massa.  

 No entanto, um ano e meio depois da criação do Grupo de Trabalho, o projeto da 

Lei Geral de Comunicação Eletrônica de Massa não foi encaminhado ao Congresso 

Nacional. O que se pode constatar nesse meio tempo foram alguns encaminhamentos 

por parte do Ministério da Cultura, na tentativa de viabilizar novos mecanismos de 

fomento às atividades de cinema e audiovisual. Em junho de 2006, o Governo Federal 

anunciou o envio ao Congresso Nacional de projeto de lei para criação do Fundo 

Setorial do Audiovisual e ajustes aos mecanismos de fomento ao audiovisual existentes 

na Lei nº 8.685/93, a Lei do Audiovisual, prorrogando a vigência do artigo 1º, que diz 

respeito à Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional 

(Condecine).   

 Observa-se com o relato do projeto de lei da Ancinav que, mais uma disputa 

entre grupos hegemônicos ligados às organizações transnacionais e cineastas, esse 

episódio traz à tona duas questões interdependentes. A primeira diz respeito à 

capacidade do Estado em relação à regulação de práticas no âmbito cultural, e a segunda 

refere-se à formação cultural e aos processos de aprendizado intergeracional dos 

agentes, que, por sua vez, são os responsáveis pela tessitura complexa da rede relacional 

que constitui a esfera da cultura. 

Em se tratando da primeira questão, o concerto se articula entre o equilíbrio e 

desequilíbrio das nacionalidades, onde o tema da cultura se torna a questão central. A 

resistência à equiparação dos bens culturais a outros bens comercializávies teve algum 

resultado na OMC, pois através do Acordo de Serviços (GATT), os países conseguiram 
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negociar para manter as políticas nacionais de cultura sem haver restrições quanto aos 

incentivos que pudessem viabilizar a produção cultural de cada país. Segundo Orlando 

Senna, os compromissos de liberalização ficaram por conta da vontade política de cada 

governo. No acordo estabelecido, a cláusula de “Nação Mais Favorecida” impede aos 

países membros da OMC dar preferência aos serviços oriundos de um país em 

detrimento de outros. Mas, essa cláusula admite exceções e não dificulta a hegemonia 

do cinema norte-americano em mais de 80% das telas do mundo.   

 Entretanto, pressões para que sejam impostas regras que limitem a liberdade de 

ação dos governos nacionais em prol de uma maior liberalização da circulação dos bens 

culturais continua sendo motivo de impasses nas rodadas de negociações multilaterais 

de comércio no setor cultural. Haja vista o fracasso de Seattle, em 1999, e as pressões 

ocorridas em Doha, em 2001. Para Senna, a reação mais significativa a esse movimento 

partiu da França e do Canadá, mediante a organização de uma rede internacional de 

ministros da Cultura e de seus debates. Essa rede trabalha na perspectiva de um novo 

acordo internacional que permita às discussões sobre bens culturais escaparem do 

aspecto mercantil e serem levadas adiante num espaço diferenciado de discussão 

cultural. Esse espaço dedicado às condições de preservação e estímulo à diversidade 

cultural dos povos encontra na Unesco, desde a década de 1980, o foro internacional 

reconhecido para a discussão da cultura como propulsora do desenvolvimento humano.  

 Por outro lado, não se pode deixar de considerar o grande problema dos Estados 

nacionais, ou seja, as organizações econômicas transnacionais que se autonomizaram 

dos quadros políticos dos Estados e viabilizaram algo que, segundo Ulrich Beck (1995), 

talvez já fosse latente no capitalismo, mas ainda permanecia oculto no estágio de 

submissão ao estado democrático de bem-estar, a saber: o fato de que pertence às 

empresas, especialmente àquelas que atuam globalmente, um papel central, não apenas 

na economia, mas na sociedade como um todo. Isso significa dizer que, com o 

surgimento da globalização, os Estados nacionais vêem sua soberania, sua identidade, 

suas redes de comunicação, suas chances de poder, suas orientações, sofrerem 

interferência cruzada de atores transnacionais. 

  Encontrar o equilíbrio adequado entre os mercados e os Estados tem sido o 

grande desafio.  A esse respeito, Anthony Giddens (2004: 66-67), considera que é 

preciso encontrar um novo equilíbrio entre estados e mercados visando ao fornecimento 

de bens públicos, pois, apesar de tudo, o Estado-nação não está em fase de 

desaparecimento, ao contrário do que se pensa, e o alcance do governo em sua 



totalidade aumenta mais que diminui à medida que a globalização avança. As nações 

conservam e continuarão conservando, durante um futuro previsível, considerável poder 

governamental, econômico e cultural sobre os seus cidadãos e no cenário exterior. 

Contudo, segundo o autor, os poderes estatais só poderão se manter se as nações 

colaborarem ativamente uma com as outras, assim como com suas regiões e localidades 

e com grupos e associações transnacionais, o que aponta para a necessidade de reforma 

do aparato estatal. Em sua opinião será preciso encontrar um novo equilíbrio entre a 

regulamentação estatal e a dinâmica do mercado para estabelecer um “estado de 

investimento social”, estimulador da iniciativa individual e da responsabilidade, em vez 

da passividade e da resignação. 

 Nesse sentido, as ações políticas desenvolvidas atualmente pelos governos de 

vários países da Ibero-América apontam para uma resposta à questão. Governantes já 

não crêem que o Estado possa regular internamente a produção e o consumo cultural 

sem articular ações que integrem outros Estados na defesa de bens culturais de cada 

país. São vários os encaminhamentos e proposições que têm surgido nessa direção, 

capitaneadas por fóruns e instituições como o Campus Euroamericano, a Unesco, as 

reuniões dos Ministros da Cultura, e a articulação entre países de língua portuguesa, na 

tentativa de promover co-produções em cinema e audiovisual, bem como viabilizar uma 

distribuição articulada dessas produções entre países participantes desses fóruns. 

 Entretanto, teóricos da cultura ressaltam, a exemplo de Arjun Appadurai (2004), 

quando se referem aos mundos simbólicos de uma cultura que se organiza e se realiza 

além das fronteiras, que há um deslocamento da equivalência entre Estado, sociedade e 

identidade, pois a imaginação de vidas possíveis já não pode mais ser continuada em 

termos de nações ou etnias, ou então a partir dos antagonismos entre ricos e pobres, mas 

sim nos termos dessa nova sociedade mundial, em que os sonhos, as ambições e as 

utopias cotidianas dos homens já não mais estão presos aos espaços geopolíticos e às 

identidades culturais. Dessa perspectiva, estas últimas se estruturam menos pela lógica 

dos Estados do que pela dos mercados, não se baseiam apenas nas comunicações orais e 

escritas (como imprensa escrita e o rádio) que cobriam os espaços demarcados e se 

efetuavam através de interações próximas (como nas salas de cinema), e passam a 

operar mediante a produção industrial da cultura, a comunicação tecnológica e pelo 

consumo diferido e segmentado dos bens. 

 Por isso, agora já tratando da segunda questão, no que se refere ao cinema, além 

de levar em consideração os fatores que contribuíram para ênfase na produção e 



disseminação das atividades culturais no mundo contemporâneo, torna-se necessário 

perceber o aumento significativo do número de intelectuais e especialistas dedicados ao 

desenvolvimento da produção simbólica e do crescente entrelaçamento com outros 

grupos da sociedade, especialmente os grupos econômicos.  

 Referindo-se ao fenômeno produzido pelo boom das décadas de 60 e 70 do 

século passado, quando o pós-modernismo nas artes atingiu seu paroxismo, 

Featherstone (1995) destaca que o surgimento dos novos intermediários culturais – 

classe composta por profissionais de atividades típicas da cultura de consumo, ligadas à 

moda, ao design, à publicidade, dentre outros campos profissionais – proporcionou 

tanto a produção e a disseminação de artefatos culturais como foi o motivador do 

considerável aumento potencial de um público mais sensível e sintonizado com a 

variedade de bens e experiências simbólicas. Além de viabilizar estilos de vida ligados 

ao consumo desses bens culturais, esses novos produtores culturais, ancorados num 

ethos estetizante da vida, contribuíram para a geração de milhões de empregos a partir 

do desenvolvimento de práticas culturais. Essa nova estrutura de sensibilidade aliada a 

um maior investimento financeiro no setor – este oriundo de recursos estatais e capital 

privado – foram responsáveis pelo surgimento das interdependências e estratégias que 

alteraram as balanças de poder, produzindo alianças entre grupos anteriormente 

afastados por interesses distintos (Featherstone, 1995: 73-4).  

 Não é por acaso que a disputa em torno do projeto da Ancinav é reveladora a 

esse respeito. Resulta das interdependências entre disputas de poder e de imputação de 

sentidos entre gerações que elaboraram diferentes percursos de compreensão sobre o 

mundo da vida e consequentemente desenvolveram práticas distintas no âmbito da 

cultura. Bem como, explicita os trânsitos e as negociações entre agentes culturais que 

anteriormente disputavam e defendiam encaminhamentos distintos para o cinema no 

Brasil e que diante da proposta de regulamentação se aliaram para torná-la inviável. 
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