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Resumo 

O papel da cultura na sociedade contemporânea se manifesta como uma das freqüentes 

reflexões no meio acadêmico no contexto da produção e do consumo ao apresentar uma 

problemática que demanda esforços multidisciplinares. O estudo visa contribuir para a 

construção de um arcabouço teórico que destaque o papel do empreendedor cultural no 

centro da ação social. Abordamos a produção cultural sob o enfoque dos Estudos 

Culturais como uma âncora epistemológica e do Empreendedorismo como possibilidade 

teórico-empírica. É imperativa uma contínua (re)discussão rumo ao aprofundamento 

conceitual e à contextualização dos construtos teóricos à realidade que circunda a 

própria atividade de pesquisa.  
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1. Introdução 

O conceito de cultura na sociedade contemporânea se manifesta como uma das 

reflexões mais freqüentes no meio acadêmico. O valor intrínseco das atividades 

culturais, bem como o reconhecimento benéfico de sua importância para o tecido social, 

contribuiu com o desenvolvimento de um ramo da Economia que parece ganhar 

destaque nos últimos anos, a Economia da Cultura (BENHAMOU, 2007; VALIATI; 

FLORISSI, 2007). A discussão sobre o tema da cultura no contexto da produção e do 

consumo aponta para uma problemática que demanda esforços teóricos oriundos de 

campos de conhecimentos distintos, fato que vem a realçar a necessidade de uma 

abordagem multidisciplinar. 
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A abordagem plural contribui para o entendimento mais amplo da cultura e suas 

relações com as demais esferas da sociedade. Yúdice (2004) assevera que quanto mais 

caminhamos para esclarecer a “conveniência da cultura” na atualidade, mais nos 

aproximamos de um campo de prática dinâmico e multifacetado. Sob essa perspectiva, 

tentamos abordar a produção cultural sob o enfoque de dos Estudos Culturais como uma 

âncora epistemológica e do Empreendedorismo como possibilidade teórico-empírica. 

O estudo visa contribuir para a construção de um arcabouço teórico que destaque 

o papel do empreendedor cultural no centro da ação social. Nesse sentido, tentamos 

romper com a continuidade do entendimento acerca da produção cultural no campo da 

Administração sob a égide dos campos organizacionais (cf. VIEIRA; CARVALHO, 

2003). Além disso, nós propomos a compreender o sujeito como centro da ação a ser 

investigada, resgatando os princípios políticos da cultura com foco na (re)construção de 

identidades e no diálogo constante entre indivíduo e contexto, entre o eu e a sociedade. 

Sob esse prisma, apresentamos a indagação que norteará o estudo: como os Estudos 

Culturais podem contribuir para o entendimento de uma concepção integradora 

entre produção cultural e empreendedorismo? 

2. O marco teórico dos Estudos Culturais 

O legado teórico dos estudos culturais se revela como uma leitura que associa a 

teoria com a política. Nesse sentido, Stuart Hall (2003) considera que este campo 

disciplinar consiste numa construção discursiva caracterizada pela abertura temática, no 

entanto ele não se reduz a um pluralismo simplista ou à falta de teoria. A tensão 

presente neste domínio diz respeito à “abordagem dialógica relativa à teoria”, a qual 

busca sair do “fechamento do conhecimento” e nos encaminhar para o entendimento de 

uma prática que  ultrapassa os muros erguidos ao redor de outras disciplinas da ciência.  

A interdisciplinaridade dessa arena conceitual se justapõe a uma antidisciplina, 

na medida em que inspira o pensamento na complexidade da nossa realidade, 

principalmente quando nos aproximamos da cultura. Um dos princípios que norteiam o 

esforço acadêmico de seus pesquisadores é “a função intelectual”3 em nossa sociedade, 

buscando estabelecer um trabalho que “tenha um envolvimento visceral e não 

simplesmente profissional ou acadêmico com os problemas” (SCHULMAN, 2006, p. 

202). 
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A dimensão do embate travado pelos teóricos dos estudos culturais compõe uma 

das pautas da construção do conhecimento que tem como característica a forma de se 

entender a realidade na sua condição de “prática crítica marxista”. Os estudos culturais, 

portanto, preocupam-se com o movimento, com as particularidades, com a 

complexidade e com os contextos (JOHNSON, 2006). Essa preocupação destaca a 

análise das práticas culturais nas relações de poder (BENNETT, 19994
 apud NELSON; 

TREICHLER; GROSSBERG, 2002). São essas relações que demarcam a aproximação 

das formas culturais com forças históricas e nos posicionam diante do esforço de 

entender a cultura e suas representações sob um espectro mais amplo, conforme 

proposto por Williams (2000). Esse entendimento nos remonta ao trabalho de análise 

das formas de viver, pensar e sentir de um grupo social como representações da cultura 

(MATTERLAT; NEVEU, 2006).  

Alguns “sinalizadores” podem contribuir para uma conceituação dos estudos 

culturais. Uma estratégia de definição dos estudos culturais aponta para a compreensão 

desta abordagem “como uma tradição intelectual e política; ou em suas relações com as 

disciplinas acadêmicas; ou em termos de paradigmas teóricos; ou ainda, por seus 

objetos característicos de estudo” (JOHNSON, 2006, p. 19-20). Algumas considerações 

são pertinentes para compreendermos melhor a posição do autor. 

 A idéia de uma tradição colabora com a construção de um sentido partilhado 

acerca da “construção” de um campo teórico responsável por produzir uma identidade 

coletiva, assim como por prover uma agenda de propósitos partilhados entre seus 

pesquisadores. Do mesmo modo, os termos “cultura” e “política” parecem reforçar tanto 

o campo empírico, como o ideal de intervenção das pesquisas orientadas pelos estudos 

culturais. Dessa forma, o projeto dos estudos culturais se coloca frente ao desafio de 

contribuir com a [re]construção de uma  política que contemple a importância da cultura 

como catalisadora de emancipação e de contestação. 

Algumas premissas sobre a cultura passam a fazer parte dos debates acadêmicos 

sobre o tema, esclarecendo antigos problemas e problemáticas ou até mesmo fazendo 

surgir outros tópicos de reflexão. É importante destacar que: 1) “os processos culturais 

estão intimamente vinculados com as relações sociais”; 2) “cultura envolve poder”; e 3) 
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“a cultura não é um campo autônomo nem externamente determinado, mas um local de 

diferenças e de lutas sociais” (JOHNSON, 2006, p. 13). 

Em relação a essa última premissa, Escosteguy (2006) argumenta que um dos 

deslocamentos teóricos realizados nos estudos culturais reside na contestação do 

modelo base-superestrutura, recebendo a crítica de estudiosos por um eventual 

reducionismo e economicismo. Nesse sentido, o deslocamento do tema se repercute na 

construção de um olhar pautado no entendimento de uma “autonomia relativa” das 

dimensões da economia, da cultura e do político, que constituem estruturas complexas 

intercambiáveis e não apenas totalidades autônomas. 

Por sua vez, outro conceito que passa por uma revisão diz respeito ao próprio 

termo cultura. Nesse caso, destacamos a contribuição dos estudos de Raymond 

Williams, uma vez que contribui com o deslocamento do conceito de cultura para uma 

abordagem antropológica (cultura como prática cultural). Como conseqüência dessa 

mudança, o significado dessa prática cultural se apresenta como uma perspectiva mais 

histórica, rompendo com a universalidade tão presente na Antropologia. Essa 

demarcação pode ser percebida por meio de categorias como formação social, poder 

cultural e resistência e luta (ESCOSTEGUY, 2006). 

 Para Williams (2000) a cultura inclui uma vasta gama de “materiais” que 

caracterizam um “modo de vida global”, no qual se insere um “sistema de 

significações” tangencial a diversas formas de atividades sociais. Assim, o autor 

contempla a cultura como uma concepção que ultrapassa as definições anteriores, as 

quais conferiam ao termo designações pautadas pelo desenvolvimento de atividades 

artísticas ou intelectuais.  

Esses deslocamentos ampliam os debates acerca da cultura e de sua relação com 

a sociedade, a política e a economia, ressaltando a contribuição tanto política, quanto 

[inter]disciplinar dos estudos culturais. A partir dessas transformações, parece ser 

importante o entendimento da realidade a partir de uma lente que enquadra contradições 

e superações no campo da prática. Entendemos os Estudos Culturais, como um campo 

teórico aberto e versátil, que permite interpretações reflexivas e críticas a ponto de 

contribuir para a construção de um conhecimento fértil. Eles estão permeados pela 

imbricação entre teoria e política, ilustrada pela interface entre as formas de produção 

cultural e mercadorias capitalistas (HALL, 2003). Sua versatilidade, como destacada por 

Nelson, Treichler e Grossberg (2002), reside no potencial de atravessar interesses 

sociais e políticos e ir de encontro às lutas no interior da cena atual. 



Essa postura ressalta a possibilidade de grupos e indivíduos conquistarem uma 

consciência crítica sobre a própria experiência, interagindo e transformando idéias pré-

estabelecidas acerca da noção do que é ser humano. Esse embate ideológico pode ser 

visto como “uma das principais fontes de significado na construção identitária, 

fornecendo um modo de pertencimento [...]”, conforme Paiva Jr., Corrêa e Souza (2006, 

p. 03) afirmaram ao estudar a relação da identidade nacional, o empreendedorismo e o 

desenvolvimento local. 

3. Empreendedorismo e Produção Simbólica 

A contribuição dos estudos cultuais manifesta uma pluralidade de temas, 

tornando a prática da pesquisa um instrumento de transformação social e política. Parte 

das lutas políticas no interior das sociedades “modernas” está relacionada com o 

crescente intercâmbio de pessoas e o aumento do fluxo de símbolos e informação entre 

as diversas partes interconectadas do globo (CASTELLS, 2007). 

No âmbito dessas transformações, o conceito de multiculturalismo evoca uma 

dimensão de luta e reconhecimento da diferença devido à coexistência de formas 

culturais e de grupos sociais distintos nesses espaços. Nesse sentido, a rediscussão sobre 

o conceito de cultura, assim como a emergência dos estudos culturais são fundamentais 

para a compreensão das dinâmicas sociais emergentes (SANTOS; NUNES, 2003). 

Frente a esse cenário, surgem alguns questionamentos acerca do papel dos sujeitos 

empreendedores que atuam na produção cultural. Afinal, quem é esse empreendedor? 

3.1 Uma visão crítica sobre empreendedorismo 

Diante das mudanças estruturais que alteraram os rumos da economia nas 

últimas décadas do século passado, não é difícil perceber por que o empreendedorismo 

desperta o interesse não só dos órgãos públicos, como também da iniciativa privada e da 

academia, na medida em que vai se tornando objeto de pesquisa de vários autores, como 

podemos observar nos resultados encontrados por Paiva Jr. e Cordeiro (2002) e por 

Mello, Cordeiro e Paiva Jr. (2003). Especificamente no meio científico, a busca por uma 

definição do termo “empreendedorismo” tem sido problemática (OGBOR, 2000; 

PAIVA JR., 2004).  

 A emergência do empreendedorismo neste cenário passa a representar mais um 

discurso do campo da administração para legitimar a mudança do trabalho assalariado 

para a busca pelo auto-emprego. Além disso, o empreendedorismo desembarca no 

Brasil contemporâneo com uma roupagem pautada por características tipicamente norte-



americanas. O tipo ideal do empreendedor passa a ser constituído com base num padrão 

machista e atomizado, pautado num arcabouço etnocêntrico (PAIVA JR.; ALMEIDA; 

GUERRA, 2008). 

De modo semelhante, a visão estritamente business, comumente associada ao 

tema, deixa de lado a potencialidade que o empreendedorismo possui de contribuir para 

o desenvolvimento local (PAIVA JR., CORRÊA; SOUZA, 2006) ou com a emancipação 

de grupos sociais periféricos (PAIVA JR.; ALMEIDA; GUERRA, 2008).  

O entendimento do empreendedorismo demanda um conhecimento plural e 

multidisciplinar do mundo, pautado por uma postura crítica e contextualizada 

(ALMEIDA; GUERRA; OLIVEIRA, 2008). O desenvolvimento de estudos 

fundamentados nessa premissa redunda num conhecimento que permite entender o 

empreendedor como sujeito capaz de intervir nas estruturas da sociedade (MELLO; 

CORDEIRO; TEIXEIRA, 2006). 

Essa perspectiva crítica nos reaproxima do entendimento apresentado pelos 

estudos culturais de a cultura ser um “local” de luta e resistência, ou seja, o 

empreendedor que atua na produção cultural seria aquele que considera aspectos 

relacionados à estrutura social, extrapolando os limites de uma prática estritamente 

econômica. 

 Sua intervenção no ambiente de trabalho terá reflexos em outros grupos sociais 

com os quais se relaciona fora do empreendimento, reforçando a característica 

multidimensional do ato de empreender. Neste sentido, é importante perceber que a 

noção acerca do empreendedor não deve estar orientada apenas por características 

individuais, uma vez que sua constituição se alicerça nas relações que ele mantém com 

o outro. Esse empreendedor que estamos nos referindo foi chamado de empreendedor 

humanizado por Paiva Jr., Almeida e Guerra (2008), o qual se configura como um 

sujeito relacional. 

A ação do empreendedor nesse cenário de transformação está relacionada com 

um perfil reflexivo de atuação desse sujeito dotado de competências, hábeis 

observadores tanto das oportunidades do ambiente externo, quanto do ambiente interno 

da organização, como indica o estudo de Paiva Jr. et al (2006). Essa competência 

conceitual faz com que os empreendedores reconheçam e driblem etapas convencionais 

da tomada de decisão e desenvolvam ações velozes e intuitivas e sejam capazes de 

perceber situações por ângulos diferentes e de forma positiva, de modo a gerar 

alternativas inovadoras. 



 Essa mudança de compreensão acerca do empreendedor nos leva ao 

entendimento de sua ação sob o prisma dialógico em que sua tarefa se viabiliza por 

meio da relação com sua rede social e pela preocupação com o ambiente externo à 

organização, ou à unidade empreendedora. O empreendedor cultural viabiliza o 

desenvolvimento de projetos pautado na inserção de grupos profissionais periféricos no 

contexto da produção cultural e favorece a [re]construção contínua de identidades com 

suporte da cooperação. Esse fenômeno dá margem ao entendimento de novas 

tecnologias de gestão, oriundas de práticas inovadoras vigentes na indústria criativa (cf. 

PAIVA JR., GUERRA, ALMEIDA, 2008). 

 

4. Uma concepção integradora de suporte para a produção cultural 

empreendedora 

Um desafio que permeia a ação do empreendedor na sua dimensão de produtor 

simbólico reside no imbricamento das estruturas que compõem a sociedade, as quais 

passam a ser vistas como totalidades complexas e não como estruturas auto-

determinadas, como ilustrado por Escosteguy (2006).  

Nesse contexto, uma dificuldade enfrentada pela produção cultural periférica 

consiste na interferência dos produtos culturais norte-americanos que exportam a sua 

lógica consumista pelos diversos meios de propagação a partir da década de 1960. Essa 

entrada resulta num processo de extensão da lógica da mercadoria que institui as 

imagens como extensões das relações sociais (ROCHA, 2005). Esse modelo está 

centrado no protagonismo de um número pequeno de corporações multinacionais que 

polarizam a industrialização e comercialização de produtos e serviços de informação e 

entretenimento (MORAES, 2005). 

No entanto, o mercado transnacional baseado nas redes informacionais permite 

uma gama de possibilidades de transformação e situações articuladas que permite a 

existência de focos de resistência à dominação ideológica contida na mundialização da 

indústria cultural (MORAES, 2005). Segundo Barbero (2005) essa influência está 

enraizada nas práticas cotidianas, constituindo-se um fenômeno social diferenciado da 

globalização econômica. 

 Como forma de ilustrar o imbricamento entre as formas de produção cultural e 

as mercadorias capitalistas, buscamos articular formas de análise tanto das formas 

subjetivas de produção, como das maneiras particulares de consumo dos produtos 

culturais. Dessa forma, o entendimento tanto das condições capitalistas de produção, 



como as condições capitalistas de consumo faz com que um circuito da produção e 

circulação de formas subjetivas também seja um circuito de capital. Nesse contexto, os 

produtos culturais (formas de representação da subjetividade de um grupo de 

realizadores) tornam-se “uma mercadoria que carrega uma acumulação particularmente 

rica de significados” (JOHNSON, 2006, p. 36).  

A abordagem do “circuito da produção e circulação de formas subjetivas” serve 

para a compreensão de que a relação produção/consumo está mutuamente imbricada. 

No entanto, cada uma dessas dimensões mantém características distintas que são 

responsáveis por mudanças nas formas produzidas/consumidas. O entendimento das 

condições específicas do consumo e da leitura da produção cultural inclui as simetrias 

de recursos e de poder (materiais e culturais) que se repercutem nas relações sociais de 

modo a influenciar o processo produtivo. A produção cultural também é entendida 

como uma produção permeada pela(s) lógica(s) do poder. 

É fato que num esforço analítico pautado pela compreensão de um circuito da 

cultura, não podemos analisar nem ao menos “ver” o que em cada aspecto da relação 

simbólica produção/consumo. Cada aspecto possui uma especificidade que, por sua vez, 

demanda um tratamento metodológico próprio, ou ao menos, mas próximo de apreender 

as relações sociais que estão presentes num momento específico. Esse tratamento 

metodológico leva em consideração a necessidade de se compreender as condições 

específicas da produção e do consumo das formas culturais na tentativa de apreender 

sua dinâmica interna relacionada a dimensões como poder, identidade, política e 

economia. 

Quanto ao(s) métodos(s), os Estudos Culturais não possuem uma única 

metodologia que pode chamar de própria. Na verdade, os métodos demandados em seus 

estudos se aproximam de uma bricolagem (bricolage), uma vez que sua escolha é 

“pragmática, estratégica e auto-reflexiva” e depende do contexto (NELSON; 

TREICHLER; GROSSBERG, 2002, p. 9).  

Compreendemos que deve ser levado em consideração aspectos epistemológicos 

em relação ao “olhar inspirado nos estudos culturais”. Como já mencionamos, 

encontramos nessa pesquisas abordagens que se aproximam de uma noção pós-

estruturalista, pautadas, sobretudo, pela emergência do sujeito. Além disso, a busca por 

identificar perspectivas silenciadas ou a história dos vencidos presentes em processos 

culturais nos encaminha a abordagens pautadas por um olhar pós-colonial. De modo 

semelhante, uma inspiração pós-moderna se faz presente quando entendemos que o 



mundo contemporâneo além das metas-narrativas (modernas) que instauravam e 

mantinham as estruturas necessárias para a manutenção do status quo. Por fim, mais 

uma vez, retornamos ao marxismo na tentativa de deixar claro que a abordagem dos 

estudos culturais que busca nas identidades o entendimento do seu sujeito rompe com a 

noção das classes.  

A demarcação metodológica que apresentamos serve como orientação 

(inspiração) para pautar pesquisas sobre a dinâmica da produção cultural vista sob o 

aspecto de uma ação empreendedora cultural. A perspectiva que apresentamos não visa 

esgotar o debate há pouco iniciado sobre essa relação (cf. PAIVA JR; GUERRA; 

ALMEIDA, 2008); busca, sobretudo, iniciar uma discussão acerca “concepção 

integradora de suporte para a produção cultural empreendedora”. 

O marco teórico dos estudos culturais contribui como uma âncora para 

compreendermos a cultura sob uma perspectiva integradora das múltiplas faces que 

constituem a dimensão cultural na vida social. Por sua vez, a contribuição do 

empreendedorismo crítico (apresentado na seção 3) demarca nossa orientação na busca 

de um sujeito consciente da sua ação social que visa a integração entre produção e 

desenvolvimento, sob a égide de uma conexão entre homem e espaço, sujeito e contexto 

sócio-histórico.  

5. Considerações finais 

Como forma de destacar aspectos conclusivos emergentes deste estudo voltamos 

ao objetivo inicial como uma questão norteadora para nossas considerações: como os 

Estudos Culturais podem contribuir para o entendimento de uma concepção 

integradora entre produção cultural e empreendedorismo? 

Muito do que é produzido atualmente no campo da cultura é logo incorporado à 

lógica do sistema de produção vigente. Dessa forma, os artefatos culturais fazem parte 

do sistema atual de circulação global de símbolos, ficando, então, sua produção e 

consumo incorporados à economia virtual e desmaterializada característica do 

capitalismo informacional. 

No interior desse sistema econômico, o fenômeno da globalização traz embutido 

em seu processo de alinhamento global dos fluxos de produção a ideologia mercantilista 

e o totalitarismo tecnológico. Esse cenário impõe regras e condições para se produzir 

que dificilmente são alcançadas pelos empreendedores (produtores de símbolos) 

localizados em territórios à margem dos centros de controle econômico e político do 



mundo. 

A contribuição dos estudos culturais nos coloca diante do desafio de 

“localizarmos” a cultura dentro de uma perspectiva que compartilhe uma abordagem 

interdisciplinar e uma preocupação política, que repercutem na crítica à sociedade 

contemporânea. Esse projeto político-intelectual colabora com uma abordagem do 

trabalho acadêmico atento à construção de um conhecimento útil. Suas preocupações 

não se restringem à análise de formas culturais consagradas, mas dirigem-se, 

principalmente, às diversas maneiras como artefatos culturais são consumidos (lidos) no 

cotidiano. Além disso, esse formato destaca a necessidade de se compreender a 

subjetividade presente no momento em que esses artefatos são produzidos. 

Os deslocamentos teóricos realizados ao longo da sua constituição contribuíram 

com a construção de um conhecimento que partilhe do interesse de investigar os 

aspectos relativos às ideologias, ao caráter hegemônico e ao sentido antropológico (mais 

amplo) de cultura como formas de superar antigas tradições de um olhar funcionalista 

ou reducionista sobre as formas culturais e sua relação com a sociedade. Essas 

incorporações acentuaram seu caráter interdisciplinar e sua proposta de intervenção 

política. 

No campo da produção cultural, vimos a importância de se ter em mente a 

conexão entre a o produto cultural e a subjetividade de quem o desenvolve. Nesse 

sentido, nos aproximamos da concepção do “empreendedor humanizado” como uma 

forma de entender o produtor simbólico presente no campo da cultura. Mais uma vez, 

emerge o imperativo de construirmos um conhecimento ancorado na premissa de 

olharmos para a sociedade com uma lente multifacetada. A compreensão da realidade 

demanda uma abordagem que extrapole antigas formas (distorcidas) de se compreender 

a cultura, a produção cultural e o papel do empreendedor (como produtor simbólico) 

nesse contexto. 

O esforço iniciado neste estudo demanda uma contínua discussão sobre os 

tópicos trazidos na discussão, uma vez que tanto o olhar inspirado nos estudos culturais, 

como a relação entre o empreendedor e a produção cultural necessitam de um 

aprofundamento conceitual que contemple novas formas de entendê-los, além da 

necessidade de se contextualizar tais experiências à realidade que circunda o objeto a 

ser pesquisado, assim como a própria atividade da pesquisa. 

Um das limitações de nosso estudo consiste no fato de que muitos dos conceitos 

apresentados poderiam ser facilmente compreendidos com a apresentação de uma 



análise de um artefato cultural, afinal, na pesquisa em estudos culturais a teoria não está 

isolada do estudo concreto, da empiria. Esse fato não desconsidera a necessidade de um 

aprofundamento teórico nos conceitos advindos da psicanálise ou nas contribuições de 

teóricos como Althusser e Gramsci. 

A revisão da literatura apresentada foca a contribuição dos estudos culturais 

britânicos, ao passo que, atualmente, os centros de produção de conhecimento de outros 

lugares possuem colaborações que certamente enriqueceriam o debate aqui proposto. Na 

América Latina, ressaltamos a contribuição de pesquisadores como Jesus Martin-

Barbero, Nestor Garcia Canclini, Beatriz Sarlo e Renato Ortiz. 

Por fim, relembramos um trecho do estudo de Hall (2003, p. 215) que pode 

sintetizar as possibilidades e os desafios inerentes a uma pesquisa orientada pelas 

premissas dos estudos culturais: “tenho dito que os perigos não constituem lugares dos 

quais se pode fugir, mas lugares para onde se vai”. 
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