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O modelo britânico de
economia criativa e os
discursos das políticas
culturais brasileiras
(2003-2016)
1. Introdução
Desde a sua emergência nos anos 1990, o
modelo britânico da “economia criativa” tem
influenciado a agenda global para políticas
culturais e desenvolvimento sustentável. Ao
oferecer uma alternativa para as políticas
culturais num contexto caracterizado pela
diminuição do financiamento estatal e pelo
aparecimento de novos setores, suas ideias
centrais foram adotadas por muitas instituições
multilaterais e governos pelo mundo.
Desenvolvido pelo Departamento para o Digital,
Cultura, Mídia e Esporte (DCMS) do Reino
Unido, um de seus principais resultados foi
direcionar as políticas culturais a uma gama de
atividades mais ampla do que as “artes eruditas”
tipicamente priorizadas por governos europeus.
Ao invés de “prestígio” ou “valor artístico”
definido subjetivamente, o critério proposto
pelo novo modelo para considerar indústrias é se
seus produtos e serviços tinham a “criatividade”
como um insumo. Isso levou não só à inclusão
de novos setores ao escopo das políticas
públicas, tais como software e publicidade, mas

também a uma maior pressão sobre as empresas
e indivíduos para que desenvolvessem modelos
de negócio autossustentáveis.
Também no final do século XX, o Brasil estava
dando seus primeiros passos numa política
cultural nacional com a criação do Ministério da
Cultura, em 1985. Depois de vinte e um anos de
ditadura militar, o país estava finalmente pronto
para deixar o autoritarismo para trás. No entanto,
ainda teria que enfrentar as outras duas “tristes
tradições” que caracterizaram a história de suas
políticas culturais: ausência e instabilidade.1
Ambas estiveram inegavelmente presentes nos
anos 1990: o governo radicalmente neoliberal
de Fernando Collor (1990-1992), por exemplo,
investiu virtualmente nada no setor cultural
e inclusive extinguiu o novo Ministério, que
só foi recriado depós do impedimento desse
presidente em 1992.2 No entanto, quando
Lula chegou à presidência em 2003, com o
Partido dos Trabalhadores (PT), parecia que
uma mudança estava por ocorrer. Ao escolher
Gilberto Gil para liderar o Ministério da Cultura,
o novo governo sinalizava a intenção de
inaugurar uma política cultural de perfil alto.

A. A. C. Rubim, ‘Políticas culturais do governo Lula/Gil: desafios e enfrentamentos’ (Intercom-Revista Brasileira de
Ciências da Comunicação, 3,1, 2008).
2
Lia Calabre, ‘Políticas Culturais no Brasil: balanço e perspectivas’ (In Políticas culturais no Brasil. Salvador: EDUFBA/
CULT, pp. 87-107, 2007), <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/138/4/Politicas%20culturais%20no%20Brasil.
pdf>
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Não só Gil era, e é, uma das principais figuras da
música brasileira, assim como um ícone cultural
fundamental na luta contra a ditadura e no
período de redemocratização. Aparentemente,
o país estava disposto a abandonar as “tristes
tradições”.

a economia e o bem-estar geral melhoraram
perceptivelmente, apesar da crise financeira
global, e o questionamento das instituições
democráticas brasileiras havia diminuído. Assim,
sua sucessora Dilma Rousseff se elegeu em 2010
com relativa facilidade. Em 2013, no entanto, a
O principal objetivo deste boletim é avaliar economia passou a dar sinais de instabilidade, e
se o “modelo britânico” influenciou Gil e seus uma série de protestos de rua massivos minou
sucessores no Ministério, até a deposição do a popularidade da presidenta, ainda que o
PT do governo em meados de 2016, analisando movimento não fosse inicialmente direcionado
seus discursos durante esse período. Alguns contra seu governo. Nesse contexto, ela se
aspectos são fundamentais para entender a reelegeu em 2014 por uma margem estreita
extensão dessa influência, como por exemplo e assumiu sob intensa pressão política. Esse
se houve uma intenção de ampliar o escopo cenário cambiante afetou, naturalmente, as
das políticas culturais e, portanto, de incluir políticas culturais, que enfrentaram dificuldades
nele novos setores criativos. Em segundo lugar, à medida em que a situações político-econômica
como os ministros lidaram com as tensões se deteriorou. Vale a pena considerar esse
entre democracia cultural e a democratização contexto como pano de fundo da evolução do
da cultura? Em outras palavras, como eles discurso dos ministros de Cultura ao longo do
fizeram para, ao mesmo tempo, incentivar a período selecionado, a ser descrito a seguir.
produção de múltiplas formas de cultura e
ampliar o acesso a bens e serviços culturais? 2.1. Gilberto Gil (2003-08)
Em terceiro, que tipo de racionalidade guiou,
aparentemente, a política cultural? Isto é, quais Na cerimônia de transmissão do cargo de
dimensões da cultura foram ressaltadas para ministro, Gil afirmou considerar a cultura “como
justificar objetivos das políticas? Elas poderiam tudo aquilo que, no uso de qualquer coisa, se
ser tanto o valor cultural/artístico das atividades manifesta para além do mero valor de uso”, “a
apoiadas, seu potencial econômico ou suas usina de símbolos de um povo”. Portanto, “a
política cultural deve permear todo o Governo,
consequências sociais positivas.
como uma espécie de argamassa de nosso novo
O período delimitado abrange os mandatos projeto nacional”.3 Alguns anos depois, ele disse
dos ministros Gilberto Gil (2003-2008), Juca que um dia muito aguardado havia chegado, em
Ferreira (2008-2010), Ana de Hollanda (2011- que “o Estado brasileiro, pela primeira vez em
2012), Marta Suplicy (2012-14) e, de novo, sua história, incorpora a cultura como dimensão
Ferreira (2014-2016). Os discursos de Gil foram essencial ao ser humano e como uma política
analisados em mais detalhe, levando em conta pública essencial ao desenvolvimento”.4
tanto o período mais longo em que ficou no
cargo como o fato de que seu mandato assentou Como poderia se esperar, esse conceito
as bases para a política cultural dos governos PT. ambicioso de cultura levou a uma extensão
do escopo das políticas culturais, alcançando
2. O discurso dos Ministros de Cultura mais setores. Gil rejeitou consistentemente a
do Brasil de 2003 a meados de 2016
divisão entre “artes eruditas”, “artes populares”,
ou “folclore” — um conceito que, para ele, era
Entre o início e o final do período analisado, o um instrumento para o preconceito cultural.
panorama econômico, social e político brasileiro Em suas palavras: “não existe ‘folclore’ — o que
mudou dramaticamente. Lula saiu da presidência existe é cultura”5. Nesse sentido, ele prometeu
em 2010 com uma aprovação popular recorde: em 2006 apoiar setores culturais historicamente
Gilberto Gil, ‘Discurso do ministro Gilberto Gil na solenidade de transmissão do cargo’, Brasília, 2 January 2003, <cultura.
gov.br/discurso-do-ministro-gilberto-gil-na-solenidade-de-transmissao-do-cargo-35324/>
4
Gilberto Gil, ‘Discurso do ministro Gilberto Gil no lançamento do Programa Mais Cultura’, Brasília, 4 October 2007,
<cultura.gov.br/324992-revision-v1/>
5
Gilberto Gil, ‘Discurso do ministro Gilberto Gil na solenidade de transmissão do cargo’, 2003.
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negligenciados, como as formas diversas de sejam eles artefatos ou mentefatos”.11 De acordo
expressão artística indígenas e a capoeira.6 No com ele:
mesmo discurso, ele manifestou a intenção de
lançar programas para dança, teatro, festivais
Hoje vivemos um nítido processo de
independentes e de música clássica; para
metropolização no popular, onde as
cultura em livros educativos, televisão pública
metrópoles se apropriam do popular
e universidades; para a memória do cinema
em suas linguagens, conteúdos e,
brasileiro, instituições de patrimônio cultural e
principalmente, em seus produtos. O
7
muitos mais. Nesse sentido, Gil propunha uma
que tem sido importante para a difusão
política cultural que abrangesse segmentos dos
e valorização das culturas populares
setores de educação e de telecomunicações,
[...]. Mas também precisamos nos voltar
que poderia ser considerada uma atividade
para a inversão desse processo: para a
8
econômica cultural.
popularização na metrópole, ou seja, [...]
[criar] condições de produção e difusão
Esse claro impulso para que as políticas
das metrópoles, para que possam dispor
culturais incluíssem todas formas de cultura,
de instrumentos e meios qualificados para
inclusive aquelas anteriormente ignoradas,
produzirem e divulgarem suas criações. 12
pode ser claramente entendido como uma
defensa da democracia cultural. Em relação ao Em relação ao terceiro dos aspectos da análise
setor audiovisual, por exemplo, Gil afirmou ser mencionados acima, Gil afirmou explicitamente
necessário “superar a distinção bizantina entre que o seu ministério trabalhava em três eixos de
‘indústria’ e ‘arte’, ou entre ‘TV’ e ‘cinema’, ou ação: cultura como produção simbólica, como
ainda entre ‘cinemão’ e ‘cinema cultural’”.9 Todos cidadania e inclusão social e como uma economia
conteúdos devem ter lugar, na medida em que capaz de gerar emprego, renda e divisas13 — o
seu ministério definitivamente deixara para que se relaciona quase perfeitamente às três
trás “noções elitistas e restritivas do fenômeno dimensões mencionadas acima. Isso posto, vale
cultural, adotando um conceito mais amplo, mais notar que, no discurso de Gil, o “valor artístico/
rico, de caráter antropológico”.10 Não obstante, cultural” também tem um componente social: a
não há evidências em seus discursos de tensões cultura não é julgada por seu valor artístico por
entre esse objetivo e a democratização do acesso si só, senão que por sua capacidade de produzir
à cultura. Ambos aspectos eram prioridades símbolos comuns. Os três eixos estavam
de seu ministério, como evidenciado neste intimamente conectados: a cultura apoia a
fragmento: “Não cabe ao Estado fazer cultura, inclusão social, por exemplo, tanto através da
mas, sim, criar condições de acesso universal cidadania como das oportunidades econômicas
aos bens simbólicos, [...] condições necessárias que gera. Em outro discurso, ele delineou dez
para a criação e a produção de bens culturais, aspectos a serem perseguidos pela política

Gilberto Gil, ‘Discurso do ministro Gilberto Gil no lançamento da Ação Extraordinária Petrobras-Ministério da Cultura’, Rio de Janeiro,
20 December 2006, <cultura.gov.br/discurso-do-ministro-gilberto-gil-no-lancamento-da-acao-extraordinaria-petrobras-ministerioda-cultura-86727/>.

6

Gilberto Gil, ‘Lançamento da Ação Extraordinária Petrobras-Ministério da Cultura’, 2006.

7

Gilberto Gil, ‘Divulgação do Sistema de Informações e Indicadores Culturais’, Rio de Janeiro, 29 nov. 2006, Atualmente indisponível
no site do Ministério da Cultura, mas arquivado em: <thacker.diraol.eng.br/mirrors/www.cultura.gov.br/site/2006/11/29/discursodo-ministro-gilberto-gil-na-divulgacao-do-sistema-de-informacoes-e-indicadores-culturais/.>

8

Gilberto Gil, ‘Solenidade de apresentação do PL do Fundo Setorial do Audiovisual’, Brasília, 7 jun. 2006, <cultura.gov.
br/discurso-do-ministro-gilberto-gil-na-solenidade-de-apresentacao-do-pl-do-fundo-setorial-do-audiovisual-68519/.>
10
Gilberto Gil, ‘Balanço Final do primeiro ano de sua gestão à frente do MinC’, São Paulo, 18 dez. 2003, <http://cultura.gov.br/
ministro-da-cultura-gilberto-gil-no-encontro-de-balanco-final-do-primeiro-ano-de-sua-gestao-a-frente-do-minc-35985/>.
11
Gilberto Gil, ‘Solenidade de transmissão do cargo’, 2003. Destaque adicionado pelos autores.
9

Gilberto Gil, ‘Lançamento do 1º Edital Petrobras de Festivais de Música’, Recife, 10 fev. 2007, < http://cultura.gov.br/discurso-doministro-da-cultura-gilberto-gil-por-ocasiao-da-conferencia-sobre-musica-e-economia-da-cultura-91892/>.

12

Gilberto Gil, ‘Lançamento da Feira da Música e do Portal Música do Brasil’, Fortaleza, 10 August 2006, < http://cultura.gov.br/
discurso-do-ministro-gilberto-gil-no-lancamento-da-feira-da-musica-e-do-portal-musica-do-brasil-73163/>
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cultural: para ele, cultura é, ao mesmo tempo,
política social, política econômica, política
urbana, direito, cidadania, necessidade, prazer,
o que nos situa no tempo e no espaço, bemestar e prazer, e desenvolvimento.14
A respeito da dimensão econômica, que não
está tão explícita nos fragmentos acima, Gil
disse que o “discurso da economia da cultura”
era o “discurso básico do MinC”, compartilhado
pelas pessoas em seus postos-chave: “cultura é
economia. As atividades culturais constituem
atividades econômicas e engendram processos
econômicos. Cultura gera renda, empregos,
divisas, impostos, inovação”. A música, por
exemplo, poderia “se transformar num dos
principais produtos da pauta de exportações
do Brasil”15. O cinema, segundo ele, “é uma
economia moderna e sofisticada, cheia
de variedade”, e “os fundamentos para a
constituição dos fundos públicos às atividades
audiovisuais são similares às razões pelas quais
se criam fundos públicos para o financiamento
de inovações tecnológicas”.16 Levando em conta
os parágrafos anteriores, não obstante, fica claro
que para Gil a cultura não deveria ser regida
primordialmente por princípios de mercado.
A respeito da Lei Rouanet, por exemplo, ele
disse que as atividades financiadas por isenções
tributárias deveriam seguir “critérios de políticas
públicas, ou seja, de políticas que não são nem
de um governo especifico, nem de agências
de marketing de empresas, mas que são da
sociedade brasileira”17. Resumidamente, Gil
incentivava o desenvolvimento de mercados
culturais autossustentáveis, mas acreditava que
as políticas públicas deveriam levar em conta
objetivos sociais mais amplos, e setores culturais
não necessariamente deveriam ser lucrativos

para serem apoiados.

2.2. Juca Ferreira (2008-10)
Quando Gil decidiu deixar o ministério, por
motivos pessoais, seu Secretário-Executivo Juca
Ferreira foi nomeado pelo Presidente Lula para
ocupar o cargo de Ministro. De maneira geral,
o caminho adotado por Ferreira seguiu a linha
do entendimento amplo de Gil sobre a cultura
e as políticas culturais. Nesse sentido, ele
reforçou a expansão do conceito de patrimônio
cultural para incluir expressões populares tais
como “frevo, jongo, capoeira, tambor de crioula,
Círio de Nazaré, a Feira de Caruaru e samba
de roda”18, que correspondiam, grosso modo,
ao que Ferreira chamou de “cultura informal”,
em analogia com a economia informal. Em
suas palavras, “absorver essas manifestações
informais é um dos objetivos das instituições da
cultura”.19 Ele também se mostrou interessado
em conectar as políticas culturais também a
questões ambientais, refletindo seu trabalho
anterior nessa área. Conforme afirmado por ele
num discurso ainda como secretário-executivo,
referindo-se ao candomblé: “Nossa tradição não
separa o patrimônio cultural do natural”.20
As considerações acima refletem a continuidade
do compromisso do ministério com a democracia
cultural, que está inerentemente conectada à
diversidade cultural. Nas palavras de Ferreira:
A proposta da diversidade cultural aspira a
uma democracia ainda mais ampla, plural
e inclusiva. Ela nos leva a valorizar os
diferentes grupos de nossas coletividades
e dar-lhes condições efetivas de participar
do processo de construção social do bemestar. Ela nos insta a assegurar a todo

Gilberto Gil, ‘Abertura da 1ª Conferência Nacional de Cultura’, São Paulo, 29 November 2003, < http://cultura.gov.br/ministro-dacultura-gilberto-gil-na-abertura-da-conferencia-nacional-de-cultura-do-pt-35958/>

14

Gilberto Gil, ‘Lançamento do Pró-Música’, Brasília, 2 September 2005, <http://cultura.gov.br/discurso-do-ministro-gilberto-gil-nolancamento-do-pro-musica-48515/>

15

Gilberto Gil, ‘Solenidade de apresentação do PL do Fundo Setorial do Audiovisual’, Brasília, 7 June 2006, < http://cultura.gov.br/
discurso-do-ministro-gilberto-gil-na-solenidade-de-apresentacao-do-pl-do-fundo-setorial-do-audiovisual-68519/>

16

Gilberto Gil, ‘Posse dos novos membros da CNIC’, Brasília, 29 August 2006, < http://cultura.gov.br/discurso-do-ministro-gilberto-gilna-posse-dos-novos-membros-da-cnic-75067/>

17

Juca Ferreira, ‘Solenidade de posse da diretoria do Instituto Brasileiro de Museus’, Brasília, 11 mai. 2009. Atualmente indisponível no
site do Ministério da Cultura. Uma cópia off-line foi consultada a partir dos arquivos da equipe de pesquisa.

18

Juca Ferreira, ‘Encontro de Saberes’, Brasília, 15 jun. 2010. Atualmente indisponível no site do Ministério da Cultura. Uma cópia offline foi consultada a partir dos arquivos da equipe de pesquisa.

19

Juca Ferreira, ‘Tombamento do Terreiro do Bate-Folha’, Salvador, 10 October 2003, <http://cultura.gov.br/discurso-do-ministro-da-cultura-interinojuca-ferreira-na-solenidade-de-tombamento-do-terreiro-do-bate-folha-35812/>
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cidadão a oportunidade de desfrutar de
uma ampla gama de opções culturais, seja
como criador, seja como consumidor. Ela
nos conclama a promover a cooperação e
o intercâmbio com outros países, outras
culturas e outros modos de estar-nomundo21.
Esse fragmento denota um entendimento da
política cultural que não prioriza a democracia
cultural ou a democratização e bens culturais,
mas busca, ao invés disso, tratar de ambos na
mesma medida. Uma das ações concretas que
melhor expressa perspectiva é o programa Vale
Cultura, provavelmente a ação mais emblemática
da política cultural dos anos PT. No seu
lançamento, Ferreira afirmou que essa política,
cuja elaboração começou ainda com Gil, daria
início a um “um novo ciclo de democratização
e de acesso à Cultura”, fazendo dela “um dos
componentes da cesta básica dos trabalhadores”
e contribuindo para a “sustentabilidade [de]
todo o sistema econômico da Cultura”.22
Entre os discursos analisados, houve muitos
em referência ao patrimônio cultural, que se
enquadram nos valores cultural/simbólico e
social, e a forte defesa da diversidade cultural
pode ser entendida como parte do valor social
da cultura. Não obstante, conforme indica o
parágrafo anterior, houve um apoio explícito
à “transformação do patrimônio simbólico em
forças econômicas”. De acordo com Ferreira, o
setor de moda seria o epítome dessa “estratégia
de economia da cultura”,23 e seu sucesso no
desenvolvimento de uma cadeia de valor
próspera poderia inspirar outros setores.24

Adicionalmente, design e artes foram também
considerados pelo ministro como setores em
que o Brasil tinha alto potencial de mercado.25

2.3. Ana de Hollanda (2011-12)
Quando Dilma Rousseff, a primeira mulher
presidente do Brasil, assumiu a presidência em
2011, ela também indicou a primeira ministra da
cultura do país, Ana de Hollanda. De Hollanda
manteve um forte foco na diversidade cultural
e na integração das políticas culturais a outros
objetivos sociais. Por exemplo, ela afirmou que
a cultura tinha um papel a cumprir na reforma
urbana e na afirmação da soberania do país.26
Ademais, reafirmando o direcionamento do
ministério às culturas populares, ela disse que
o artesanato deveria servir de inspiração para o
desenho industrial no Brasil,27 e ela promoveu
o reconhecimento da celebração do Bumbameu-Boi no Maranhão como um evento do
patrimônio cultural nacional.28 Ainda, ela
renovou o comprometimento do ministério
com “alargar o acesso da população aos bens
simbólicos [p]orque é necessário democratizar
tanto a possibilidade de produzir quanto a
de consumir”.29 Alguns meses mais tarde, ela
reiterou essa ideia: “se devemos universalizar
o consumo [de cultura], devemos, também,
viabilizar a produção.”30
De Hollanda defendeu enfaticamente a cultura
como um meio de inclusão social, e considerou
esta incompleta se desacompanhada de inclusão
cultural.31 Não obstante, em seus discursos ela
também celebrou o valor cultural intrínseco das

Juca Ferreira, ‘III Fórum da Aliança das Civilizações’, Rio de Janeiro, 28 May 2010, < http://cultura.gov.br/315503-revision-v1/>
Juca Ferreira, ‘Cerimônia de lançamento do Vale-Cultura’, São Paulo, 23 July 2009, < http://cultura.gov.br/319401-revision-v1/>
23
Juca Ferreira, ‘Coletiva de lançamento do Novo Fundo Nacional de Cultura’, 6 dez. 2006. Atualmente indisponível no site do
Ministério da Cultura. Uma cópia off-line foi consultada a partir dos arquivos da equipe de pesquisa.
24
Juca Ferreira, ‘I Seminário de Cultura da Moda’, Salvador, 27 September 2010, < http://cultura.gov.br/314003-revision-v1/>
25
Juca Ferreira, ‘Abertura da 29a Bienal de São Paulo’, São Paulo, 25 September 2010, < http://cultura.gov.br/314017-revision-v1/>
26
Ana de Hollanda, ‘Discurso de posse’, Brasília, 03 January 2011, <http://cultura.gov.br/312805-revision-v1/>
27
Ana de Hollanda, ‘Exposição ‘O Brasil na Arte Popular’, Brasília, 27 March 2003, < http://cultura.gov.br/o-brasil-na-artepopular-450971/>
28
Ana de Hollanda, ‘Titulação do Complexo Cultural do Bumba-meu-boi do Maranhão’, São Luís, 30 August 2011, < http://cultura.gov.
br/titulacao-do-complexo-cultural-do-bumba-meu-boi-do-maranhao-545358/>
29
Ana de Hollanda, ‘Discurso de posse’, 2011.
30
Ana de Hollanda, ‘Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados’, Brasília, 13 abr. 2011, Atualmente indisponível no
site do Ministério da Cultura. Uma cópia off-line foi consultada a partir dos arquivos da equipe de pesquisa. Ela também expressou
visão similar sobre o setor editorial em discurso na Fundação Biblioteca Nacional (2011.04).< http://cultura.gov.br/200-anos-dabiblioteca-nacional-481745/>
21

22

Ana de Hollanda, ‘Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados’, 2011.
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manifestações culturais e ressaltou seu valor
econômico: no caso dos museus, por exemplo,
ela disse que eles “pode[m] ter importância
econômica na vida de nossas cidades e de suas
populações”.32 Em suas palavras, “a economia do
simbólico ou economia da cultura constitui hoje
um dos setores mais dinâmicos de nossa vida
econômica”.33 Em outro discurso, além do mais,
ela descreveu a cultura como um quarto pilar
para o desenvolvimento econômico, além de
seus aspectos econômico, social e ambiental.34
Para os fins deste artigo, a mudança mais
importante efetuada no discurso de Hollanda foi
a introdução dos conceitos de economia criativa
e trabalhadores criativos, que não haviam sido
usados pelos ministros anteriores: “promover a
sustentabilidade da criação estética e cultural
no país [é] mover, com sentido preciso, os
moinhos e turbinas da economia criativa”’.35 O
fragmento a seguir, de um discurso em que ela
defendeu os direitos autorais, fica ainda mais
clara sua afinidade com o modelo britânico:
“é na lógica de mercado [...] na remuneração
da força de trabalho, que o criador conquista
sua independência, demarca o seu território
específico [...]. A autonomia se impõe quando o
criador consegue viver de sua própria criação”.36

2000. No Senado, ela fora a responsável por
apresentar o projeto do Vale Cultura, aprovado
em 2012.
Em seu primeiro discurso, ela reiterou a visão de
que o ministério deveria “proporcionar espaços,
oportunidades e autonomia para que [a cultura]
se produza”. Adicionalmente, ela afirmou que a
exploração do potencial da internet seria uma
prioridade em seu mandato.37 Ela defendeu
fortemente o Vale Cultura como um meio de
democratizar o acesso a e a produção de cultura,
que complementaria o Bolsa Família como
uma Bolsa Cultura. Ela reconheceu, ademais, o
favorecimento do financiamento através da Lei
Rouanet em direção a cidades como São Paulo
e Rio de Janeiro. Nesse sentido, o recém-criado
Sistema Nacional de Cultura seria uma tentativa
de chegar a cidades menores. Ela celebrou,
ainda, a criação do primeiro edital no âmbito
dessa lei exclusivo para produtores culturais
negros, historicamente sub-representados.38

“O pleno exercício dos direitos culturais num
contexto de inclusão social” era o princípio
orientador de seu ministério, disse Suplicy,39
em linha com o objetivo mais amplo do governo
Dilma. Museus, por exemplo, foram entendidos
pela ministra como um serviço público que
2.4. Marta Suplicy (2012-14)
deveria ser acessível aos cidadãos.40 Refletindo
essa visão, a ministra propôs a criação de vários
Enfrentando uma impopularidade crescente, De Centros Educacionais Unificados, focados em
Hollanda foi substituída em 2012 pela Senadora arte e esportes, pelo país (uma política inspirada
Marta Suplicy, uma figura-chave do PT que havia em sua experiência como prefeita de São
sido prefeita de São Paulo no início dos anos Paulo).41 A citação a seguir sintetiza sua posição

Ana de Hollanda, ‘Aniversário de dois anos do Ibram’, Brasília, 27 March 2011, < http://cultura.gov.br/aniversario-de-dois-anos-doibram-437947/>

32

Ana de Hollanda, ‘Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados’, 2011.

33

Ana de Hollanda, ‘Reunião de especialistas sobre promoção e proteção de museus e coleções’, Rio de Janeiro, July 2012, < http://
cultura.gov.br/reuniao-de-especialistas-sobre-promocao-e-protecao-de-museus-e-colecoes-535111/>

34

Ana de Hollanda, ‘Ordem do Mérito Cultural 2011’, Recife, 9 November 2011,. < http://cultura.gov.br/ordem-do-meritocultural-2011-486244/>

35

Ana de Hollanda, ‘Direitos culturais’, Brasília, mai. 2011. Atualmente indisponível no site do Ministério da Cultura. Uma cópia off-line
foi consultada a partir dos arquivos da equipe de pesquisa.

36

Marta Suplicy, ‘Discurso de posse’, Brasília, 13 September 2012, <http://cultura.gov.br/307382-revision-v1/>

37

Marta Suplicy, ‘The Power of Soft Power’, São Paulo, 12 March 2013, <http://cultura.gov.br/306118-revision-v1/>
Marta Suplicy, ‘The Power of Soft Power’, 2013.
40
Marta Suplicy, ‘5o Fórum Nacional de Museus’, Petrópolis (RJ), 22 November 2012, <http://cultura.gov.br/306853revision-v1/>
41
Marta Suplicy, ‘Sessão de promulgação do Sistema Nacional de Cultura’, Brasília, 29 November 2012, < http://cultura.
gov.br/306775-revision-v1/>
38
39
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sobre a economia da cultura: “Não podemos
aceitar a lógica devastadora do mercado, a
pasteurização de atividades e obras pautadas
pela globalização. Ao mesmo tempo, nossos
artistas têm que poder viver de sua arte e o
intercâmbio internacional é rico e fundamental
para a criação.”42 Concomitantemente, ela
defendeu o fortalecimento do Departamento
de Economia Criativa do ministério, inaugurado
em 2011 (durante o ministério de Hollanda), que
abriria “as portas do ministério para o século
XXI”.43

2.5. Juca Ferreira (2015-16)
Suplicy deixou o governo em novembro de
2014, e pouco depois a Presidenta Dilma deu
a Ferreira um segundo mandato no ministério,
no qual ele permaneceria até o controverso
impeachment da presidenta em meados de
2016. Apesar das severas instabilidades políticas
e econômicas que caracterizaram o período,
pode se dizer que o discurso de Ferreira não
mudou significativamente em comparação ao
seu mandato anterior.
O primeiro elemento a notar é a maior quantidade
de discursos em que o ministro tratou de
culturas indígenas, por exemplo, reconhecendo
os avanços insuficientes nesse quesito e a
deterioração da situação de direitos humanos
dessas populações.44 Ele também reiterou a
conexão entre políticas culturais e urbanas.45
Além do mais, ao passo que celebrou a maior
presença de conteúdos nacionais na televisão,
induzida pelas políticas governamentais, ele
notou em seu discurso de posse a urgência de
regulamentar o ambiente digital de maneira

a garantir o respeito aos diretos autorais dos
“trabalhadores criativos”46 — um termo que ele
usou então pela primeira vez, considerando os
discursos analisados. Ele fez, também, a primeira
menção ao setor de software como parte da
economia da cultura, em linha com o modelo
britânico, e ressaltou o papel da criatividade nos
ganhos de produtividade e desenvolvimento
econômico.47
No entanto, ele afirmou explicitamente a
preferência de seu ministério pelo conceito
de “economia cultura”, ao invés de “indústria
cultural, indústrias criativas ou até economia
criativa”, visto que ele considerava que “alguns
desses conceitos estão focados em propriedade
intelectual, em bens e serviços com conteúdos
culturais sujeitos aos direitos autorais na forma
de copyright”, deixando de fora a “dimensão
econômica de manifestações culturais e
produções simbólicas sem fins comerciais, ou
que não têm escala de inserção no mercado”.
Ele disse que “há ainda toda uma economia que
não se realiza necessariamente sob a forma de
copyright.” 48 Não obstante, ele também admitiu
que o Brasil tinha um longo caminho a percorrer
de modo a desenvolver uma abordagem
estratégica para a economia da cultura, que
poderia ajudar a diminuir a dependência do
país da exportação de commodities numa era
caracterizada pela desindustrialização de muitos
países.

3. Discussão
Há evidentes afinidades e similaridades entre
o modelo britânico de economias criativas e as
políticas culturais adotadas no Brasil entre 2003

Marta Suplicy, ‘Discurso de posse’, 2012.
Marta Suplicy, ‘Ordem do Mérito Cultural’, Brasília, 5 November 2014, < http://cultura.gov.br/integra-do-discurso-daministra-marta-suplicy-proferido-na-cerimonia-da-ordem-do-merito-cultural/>
44
Juca Ferreira, ‘Estado deve defender os indígenas’, Brasília, 27 April, 2016, <http://cultura.gov.br/estado-deve-defenderos-indigenas/>; Juca Ferreira, ‘Não somos vitrine. Somos porta aberta’, São Paulo, 15 August 2015, http://cultura.gov.
br/nao-somos-vitrine-somos-porta-aberta/; Juca Ferreira, ‘Sobre o prazer brasileiro em conviver com a diferença’, Rio de
Janeiro, 21 September 2015, <http://cultura.gov.br/sobre-o-prazer-brasileiro-em-conviver-com-a-diferenca/>
45
Juca Ferreira, ‘Uma reflexão sobre as cidades brasileiras que queremos’, Rio de Janeiro, 06 August 2015, < http://
cultura.gov.br/uma-reflexao-sobre-as-cidades-brasileiras-que-queremos/>
46
Juca Ferreira, ‘Discurso de posse’, Brasília, 12 January 2015. <http://cultura.gov.br/293144-revision-v1/>
47
Além disso, ele citou outros setores que já estavam claramente dentro do escopo das políticas anteriormente, como
jogos eletrônicos, festas populares (como o carnaval), design, comércio de antiguidades e editorial.
48
Juca Ferreira, ‘A economia da cultura e o desenvolvimento do Brasil’, 2015, < http://cultura.gov.br/a-economia-dacultura-e-o-desenvolvimento-do-brasil/>
42
43
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e 2016. Em primeiro lugar, ambos propuseram
um tratamento igual entre “artes eruditas”
e “artes populares”, rejeitando a separação
elitista entre esses dois tipos. Segundo, ambos
tiveram como escopo um setor cultural/criativo
amplo, no qual cadeias de valor inteiras foram
consideradas relevantes. Em terceiro, ambos
buscaram estabelecer mercados prósperos
para setores culturais através dos quais
produtores e empreendimentos pudessem
ser autossustentáveis. Finalmente, ambos
ressaltaram os benefícios da economia cultural/
criativa para o apoio da diversidade e da
inclusão social, considerando-as vitais para
o desenvolvimento econômico na era “pósindustrial”.
No entanto, não há muita evidência explícita
de uma influência do modelo britânico sobre
o discurso dos ministros brasileiros até o
período de Ana de Hollanda. Pelo menos no
que tange o discurso, Gil e Ferreira pareceram
estar mais alinhados ao projeto e retórica mais
amplos do PT, cuja principal prioridade era
a inclusão social e a promoção dos direitos
humanos. Ainda que tenha havido um forte
estímulo ao desenvolvimento da economia
do setor cultural, tal não foi inspirado por
princípios de livre mercado, sendo os principais
fios condutores de seus discursos a inclusão
social, a democratização, a diversidade, e o
fortalecimento da autoestima da nação. Eles são
compatíveis com o modelo britânico, mas não
parecem ter sido por ele inspirados.
Aparentemente, foi Hollanda quem introduziu o
conceito de “economia criativa” no ministério, o
qual foi introjetado em sua estrutura através da
criação do Departamento de Economia Criativa,
dando mais ênfase à questão dos direitos
autorais. Ela também foi a primeira a se referir
com regularidade aos trabalhadores e indústrias
“criativos”. Não obstante, essa perspectiva
não foi uma característica perceptível dos
discursos de sua sucessora Suplicy, cujo foco
foi colocado na dimensão social da cultura, e
foi inclusive criticada por Ferreira, ainda que
ele tenha absorvido alguns de seus elementos.
Sob sua liderança, a economia criativa pareceu
estar restringida ao departamento que lhe
era específico, sendo somente parte de um
ministério que, como um todo, estava mais

alinhado a um discurso de economia da cultura.
A consequência mais evidente, nesse sentido,
foi a alta prioridade atribuída a setores culturais
fora dos circuitos de mercado.
Em relação ao primeiro dos três aspectos
delineados na introdução, que guiaram nossa
análise, houve de fato um movimento de incluir
setores além daqueles “clássicos” no escopo das
políticas culturais. Ainda assim, mais atenção
foi dada no Brasil a setores menos integrados
ao mercado, tais como as culturas indígenas e
expressões culturais populares, do que a alguns
dos setores preconizados pelo DCMS, como
design e software. O discurso esteve mais
focado na promoção de culturas populares que
foram por muito tempo negligenciadas e às
vezes inclusive desprezadas durante o século
XX, especialmente durante a ditadura militar.
Segundo, não somente os discursos, mas
também as políticas promulgadas pelos
ministros favoreceram, consistentemente, a
democratização tanto em termos de acesso
quanto de produção, mesmo nos casos de
atividades com baixa capacidade de gerar lucros.
Isso se aplicava tanto para as “artes eruditas”
que tradicionalmente tiveram apoio estatal,
quanto para as culturas populares que não se
guiavam por princípios de mercado. Tal como no
modelo do DCMS, os setores culturais/criativos
foram vistos como uma ferramenta poderosa
de promoção de economias e sociedades mais
inclusivas e diversas.
Terceiro, as três “dimensões” da cultura
propostas por Gil foram tratadas, de maneira
geral, pelos ministros seguintes mais ou menos
no mesmo nível de importância. No modelo
do DMCS, por outro lado, o valor econômico
tem geralmente precedência. Em muitos casos
nos quais atividades não eram por si mesmas
lucrativas, seus valores simbólico e social
foram ressaltados, mas também suas possíveis
“externalidades”, tais como no caso de eventos
culturais massivos. Segundo o Ministro Ferreira,
essas situações eram melhor descritas pelo
discurso de “economia da cultura”.
Isso posto, é muito plausível que o modelo
do DCMS tenha influenciado, em algum grau,
os elaboradores de políticas no Ministério da
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Cultura do Brasil, considerando a notoriedade
que atingiu na mesma época. O entendimento
da criatividade como um insumo valioso para o
desenvolvimento sustentável estava certamente
presente do discurso dos ministros a partir
de Gil, por exemplo, e o modelo do DCMS
provavelmente contribuiu para a legitimação
desse argumento. No entanto, os discursos
analisados nos levam a crer que essa influência
só se tornou explícita depois da assunção de
Hollanda ao cargo de ministra. O discurso da
“economia da cultura”, cuja preferência foi
abertamente declarada por Ferreira em seu
segundo mandato, é mais representativo da
política cultural do Brasil durante o período do
PT no governo.
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