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Atualidades

ASPECTOS CULTURAIS

CULTURA BRASILEIRA RECENTE

Interesse por cultura brasileira cria chance de fortalecer economia via 
'soft power'

Da BBC Brasil em Londres

Soft Power brasileiro requer mais organização, dizem produtores e especialistas

O Brasil pode estar desperdiçando uma oportunidade única de fortalecer o chamado "soft 
power" no cenário internacional, com impacto positivo na sua economia, aproveitando o 
corrente interesse por sua produção cultural.

Essa é a opinião de especialistas ouvidos pela BBC Brasil, que dizem que esse interesse tem 
aumentado nos últimos anos, em parte pela projeção do país como nova potência econômica, 
mas também turbinado por ações isoladas de setores ligados ao governo e de grupos privados.

Enquanto o governo instala bibliotecas de fronteira e incentiva o lançamento de escritores 
brasileiros em outras línguas, agentes privados levam ao exterior eventos antes só disponíveis 
no Brasil, caso do festival Back2Black, uma das mais de dez grandes atrações brasileiras a 
desembarcar em Londres até os Jogos Olímpicos (veja quadro abaixo).

Mas especialistas alertam: se estas iniciativas não forem coordenadas e representarem uma 
estratégia deliberada, os benefícios que a crescente economia brasileira teria por meio da 
exportação e poder de sedução de seus valores - o chamado soft power - podem ser limitados.

"Soft Power" é um conceito elaborado pelo professor americano Joseph Nye para definir a 
capacidade de países influenciarem relações internacionais e intensificarem trocas comerciais 
através da sedução de produtos como filmes, música, moda, mídia e turismo. A economia dos 
Estados Unidos, por exemplo, se beneficia da ampla exposição de seus produtos por meio dos 
filmes de Hollywood.

O termo se contrapõe ao chamado "hard power", que define ações militares e bloqueios 
comerciais, por exemplo.

"O Brasil exerce naturalmente o soft power", diz Nye em entrevista à BBC Brasil. "Se você 
observar a cultura brasileira e seu impacto, verá que a imagem do país é originalmente positiva, 
mesmo antes do avanço econômico recente. Pode ser que isso tenha a ver com o futebol, mas 
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o fato é que há uma percepção de que o Brasil lidou bem com questões caras a outros países, 
como a racial. Ou seja, é portador de valores como tolerância. E isso é importante", resume.

Mais artistas brasileiros

Nye e outros especialistas alertam para o fato de que, para funcionar, o soft power requer 
capacidade de articulação entre agentes públicos e privados, o que muitas vezes pode exigir a 
criação e uma entidade específica.

"Não é essencial, mas ajudaria muito. O British Council (órgão de promoção da cultura britânica 
no exterior), por exemplo, é muito bem sucedido e prova que não é preciso gastar muito, mas 
apenas coordenar ações, para se obter grande impacto", exemplifica Nye, antes de lembrar que 
os setores cultural, de mídia e de entretenimento tendem a ser os primeiros a se beneficiar. 
"Mas isso depois se espalha por toda a economia."

Além da Grã Bretanha, países como França, com a Aliança Francesa, Alemanha, com o Instituto 
Goethe, e a emergente China, com o Instituto Confúcio, optaram por este tipo de organização.

 Foto: Kieron McCarron - Southbank Centre

Jude Kelly diz que 'há mais artistas (brasileiros) do que nunca' na Grã-Bretanha

"É preciso notar, porém, uma diferença histórica. Os poderes coloniais montaram estas 
instituições quando estavam em declínio e precisavam aumentar trocas comerciais. O caso do 
Brasil é diferente, porque o país está em ascensão", pondera o professor de História Econômica 
da América Latina Colin Lews, da London School of Economics.

"Como o país está mais afluente e confiante, há uma pressão natural por institucionalizar a 
ação de soft power. E, de fato, é preciso haver um espaço institucional. O Itamaraty sempre 
teve uma postura independente - até mesmo dos governos, civis ou militares - e sabia onde 
queria ver o país. Mas agora a ação brasileira se tornou mais extracontinental", diz o Colin.

O crescimento da procura por produtos brasileiros no mercado internacional de arte e 
entretenimento é claro. "Há mais artistas vindo do que nunca. Neste ano, há eventos com 
brasileiros em todos os grandes centros culturais britânicos", sublinha Jude Kelly, diretora 
artística do gigante Southbank Centre, à beira do rio Tâmisa, em Londres.

Com nove viagens ao Brasil carimbadas no passaporte, Kelly promoveu há dois anos um festival 
de um mês integralmente dedicado a mostrar "como a cultura brasileira está sendo usada para 
transformar comunidades". Neste ano, o Southbank sedia o espetáculo "Hotel Medea", que 
Kelly assistiu no Festival Internacional de Edimburgo do ano passado, e a instalação "aMAZEme".

'Nova Bossa Nova'

Envolvido há quase duas décadas com produções teatrais no Brasil e na Grã-Bretanha, o 
produtor inglês Paul Heritage diz que, no passado, levava mais ingleses ao Brasil do que o 
contrário. Hoje, diz, há interesse e movimentação semelhante - e crescente - nos dois lados.

Brasil na Grã Bretanha

London Book Fair
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16/04 a 18/04 - A 41a edição da feira terá pela primeira vez um estande dedicado à produção 
brasileira.

World Shakespeare Festival 2012

07/05 - Companhia BufoMecânica encena Two Roses for Richard III, inspirada no clássico 
Ricardo III

Globe to Globe

19/05 - Grupo Galpão encena seu aclamado Romeu e Julieta no Globe Theatre.

Salisbury International Arts Festival

25/05 a 09/06 - Terá a sua edição 2012 inspirada nos temas da cultura brasileira, com o filme 
5 Vezes Favela, a Oficina de Percussão do Affro Reggae e a pianista Cristina Ortiz, entre outros

British Library e King's College

08/06 - Ciclo de debates sobre a obra de Jorge Amado e mestiçagem, com o sociólogo Roberto 
DaMatta e os escritores Mia Couto (moçambicano) e Ana Maria Machado, entre outros.

Festival Back2Black

29/06 a 01/07 - Luiz Melodia, Marcelo D2, Criolo, Mart'nalia, Emicida, Arnaldo Antunes, Virginia 
Rodrigues, Femi Kuti, Roots Manuva e Fatoumata Diawara se apresentam na Old Billingsgate.

One Hackney Festival

21/07 - Integrantes de grupos carnavalescos do Rio e de Londres desfilam nas ruas de Hackney 
para celebrar a passagem da tocha olímpica.

Rio Occupation London

06/07 a 04/08 - Trinta artistas ocupam Londres por 30 dias e trabalham em colaboração com 
britânicos. Os artistas ficarão instalados no Battersea Arts Centre (BAC).

Casa Brasil

12/07 a 12/09 - Na Somerset House, uma série de eventos divulga a cultura brasileira, com 
destaque para mostra de design com curadoria de Rafael Cardoso e Daniela Thomas. O local 
também servirá de base ao Comitê Olímpico Brasileiro durante os Jogos de Londres.

Victoria and Albert Museum

Sem data ainda - Exposição reune 83 peças de Arthur Bispo do Rosário no tradicional museu 
em South Kensington.

Boomba Down the Tyne

01/09 a 9/09 - Música e dança do Brasil, em performance que mistura Bumba Meu Boi com 
o Blaydon Races, do Nordeste do Brasil e do Nordeste da Inglaterra, respectivamente. No 
Southbank Centre.

"O Brasil tem que aproveitar este momento. O país tem usado com sucesso uma tecnologia 
social das artes muito particular. O Ministério da Cultura investiu muito nas redes e criou um 
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mercado alternativo ao capitalismo que vem ajudando as comunidades. E esta tecnologia, 
única, pode ser exportada. A Inglaterra, por exemplo, não tem", diz Heritage. "Esta tecnologia 
social das artes é a nova Bossa Nova", compara o produtor, responsável pela vinda de grupos 
como o Afro Reggae, Galpão e Nós do Morro à Grã-Bretanha.

Para Heritage, a área cultural do Itamaraty não está afinada com o crescimento da demanda 
por produtos artísticos do país. "É preciso mais coordenação, porque em um mundo de poucos 
recursos, é necessário haver mais diálogo. Está na hora de criar um novo órgão. O British 
Council, por exemplo, une forças", exemplifica Heritage.

Organizadora do festival Back2Black, que há duas edições vem estabelecendo a ponte entre a 
música brasileira e seus semelhantes na África e nos Estados Unidos, Connie Lopes concorda 
com o colega britânico.

"É a hora de o Brasil ter seu instituto cultural permanente para representar interesses e divulgar 
valores que são comungados por artistas, produtores e empresas que apoiam estes eventos. 
Nós, de forma geral, nos articulamos, mas seria bom uma ação coordenada", pontua ela, à 
frente do segundo festival brasileiro a chegar ao exterior - o primeiro foi o Rock in Rio, com 
versões em Portugal e na Espanha. "A partir da gestão do Gilberto Gil no Ministério da Cultura, 
o setor se profissionalizou muito e requer nos níveis de organização", defende.

O Itamaraty não nega que a conjuntura mudou. "Há espaço para interação (entre agentes 
econômicos e poder público) mais lógica, sim. Não há uma unidade", reconhece o porta-voz do 
Ministério das Relações Exteriores, Tovar Nunes da Silva. "Mas não necessariamente haverá um 
novo organismo, especificamente destinado a cuidar das ações de soft power", adianta.

Nunes da Silva afirma que o Brasil é o único país emergente que "só tem soft power". "Optamos 
conscientemente pela não militarização. Basta ver que somos um dos poucos países do mundo 
em que o herói nacional é um diplomata (Barão do Rio Branco) e não um general. Não temos 
escolha, nossa história é de soft power".

'Ocidental plus'

O porta-voz cita organismos como os Centros de Estudos Brasileiros e a Agência Brasileira 
de Cooperação como exemplos de institucionalização do soft power. No entanto, defende 
diversidade na condução das ações públicas e privadas. "Somos um país 'ocidental plus'. 
Ocidental não é suficiente para classificar o Brasil. Os modelos dos países desenvolvidos talvez 
não satisfaçam esta alma meio solta, que é parte do que somos. Há um processo de sofisticação 
que talvez demande que este país seja representado de mais de uma forma. Não há um kit 
Brasil", diz.

"Optamos conscientemente pela não militarização. Basta ver que somos um dos poucos países 
do mundo em que o herói nacional é um diplomata e não um general. Não temos escolha, 
nossa história é de soft power"

Tovar Nunes da Silva, porta-voz do Itamaraty

Em meio ao crescimento constante da procura por produtos (muitos dos quais culturais) 
brasileiros na Grã-Bretanha, o embaixador Roberto Jaguaribe concorda com Nunes da Silva. 
O diplomata diz que a imagem brasileira está mudando "do alegórico, festivo, para o da 
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potência econômica, ambiental, democrática e capaz de incluir socialmente". "No entanto, 
pessoalmente acho que uma organização específica não é a melhor forma de articular esforços. 
Buscar homogeneidade em tudo limita um universo mais amplo de representação", reforça.

"Sem uma instituição, de fato há mais diversidade", concorda o professor Colin Lewis, da 
London Schoool of Economics. "Mas corre-se o risco de se perder o foco."

Além da Grã-Bretanha, onde, segundo Jaguaribe, há crescimento do interesse pela produção 
brasileira nos últimos 20 anos, as artes brasileiras são destaque na Alemanha, na Colômbia e 
em Nova York, onde o Sesc acaba de assinar um acordo com o selo Nublu e o festival Globalfest 
para garantir destaque permanente a artistas brasileiros no evento, que acontece todo mês de 
janeiro. Acordos também estão sendo fechados no Leste Europeu e na Ásia, sempre com ação 
pública e privada.

Em pouco menos de um mês, o Brasil perdeu quatro grandes escritores

Colegas e especialistas tentam contabilizar as perdas para o país

O ciclo trágico que abalou a literatura brasileira neste julho friorento começou na primeira 
quinta-feira do mês, quando a morte levou o poeta Ivan Junqueira. Surpreendeu a todos no 
último dia 18, tirando a vida de João Ubaldo Ribeiro. E entristeceu os leitores apaixonados pelo 
Brasil popular no início desta semana, ao colocar a Caetana no caminho de Ariano Suassuna. 
Não satisfeita, a dona morte passou por Campinas (SP) e levou Rubem Alves, cronista habilidoso 
e grande pensador da educação no país.

É um vazio literário que não será preenchido. Eles fazem parte de uma era na qual escritores 
eram celebridades seguidas na rua e personalidades capazes de lotar auditórios. Viveram o 
suficiente para deixar uma obra acabada e bem lapidada, mas não o bastante para saciar uma 
legião de leitores fiéis e fascinados.

Se essas mortes têm seu aspecto triste, elas carregam também uma tragicidade na leitura 
do crítico e escritor Silviano Santiago. “Porque eles são escritores complementares”, explica. 
“Nenhum terá um correspondente perfeito na situação atual.” Ivan Junqueira supriu uma 
lacuna relegada a segundo plano pelo modernismo ao investir no diálogo com a poesia lusitana. 
“Era um poeta de formação clássica que reata esse diálogo de maneira brilhante. Além disso, 
era um grande tradutor”, diz Santiago, ao lembrar traduções memoráveis de T. S. Eliot e Charles 
Baudelaire.

João Ubaldo resgatou, segundo o crítico, uma tradição esquecida nos anos pós-ditadura, 
quando surgiu com uma literatura mais regional, e Suassuna trouxe a experiência portuguesa 
popular para o Brasil. O país não chegou a viver o medievo, mas o paraibano mostrou que havia 
uma raiz medieval na cultura popular nacional.

Ignácio de Loyola Brandão ficou desolado com as perdas. “Foi um tusnami. Ariano é um 
buraco enorme na camada de ozônio da literatura brasileira. Um grande homem, de uma 
cultura imensa que ia de Shakespeare ao cordel com a mesma desenvoltura, não tinha nada de 
acadêmico, não alardeava erudição e falava a língua do povo brasileiro”, descreve.
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O poeta maranhense Ferreira Gullar revelou que, há poucos dias, havia recebido carta de Ariano 
Suassuna em apoio a sua candidatura à Academia Brasileira de Letras e se disse chocado com 
as mortes tão próximas dos companheiros. “São perdas incalculáveis. Estou tão perplexo como 
qualquer outra pessoa. Mas a vida continua e a literatura continua. É uma perda porque essas 
pessoas continuavam produzindo. Infelizmente não se sabe o por que em tão pouco tempo. Eu 
pessoalmente acho que é um mistério. Vamos esperar que surjam outros.”

O poeta amazonense Tiago de Mello lembrou que a obra dos grandes escritores permanece 
viva, no entanto. “A literatura do Brasil não perdeu nada com a morte deles. A obra deles 
continua viva, porque eram obras grandiosas que vão durar para sempre. Na última vez em que 
estive com Ariano, em um evento em Ribeirão Preto (SP), ele me disse que logo morreria, mas 
que seus personagens continuariam vivos. A obra dele engrandeceu o Brasil, a literatura oral e 
a poesia do Nordeste.”

Eco na Academia

Escritor, ensaísta, jornalista e membro da ABL, o pernambucano Marcos Vilaça foi três vezes 
presidente da academia e lembrou que as perdas vão deixar um espaço insubstituível na ABL. 
“O inusitado foi essa sequência de perdas muito fortes que caiu sobre a academia: um poeta, 
um romancista, e um dramaturgo. Isso desorientou a todos nós. Quando começávamos a 
pensar na perda de um, veio o outro e mais outro”, constata.

Amigo pessoal de Ariano Suassuna, Vilaça lembra que foi escolhido pelo escritor para ser 
recebido na ABL e destaca a importância da obra e pensamento de Ariano para o Brasil. “Eu 
admiro muito em Ariano o fato dele ter reunido o erudito e o popular e ter reunido o sangue da 
tragédia com o riso da comédia. Ariano é insubstituível. É singular. Por isso, vai ficar sempre a 
sensação de falta. Ele conseguiu o admirável de fazer a gente escutar o silêncio no Sertão. Deu 
som ao silêncio que a gente tem nas terras sertanejas.”

A acadêmica Nélida Piñon mal havia pensado nas palavras a serem ditas na Sessão da Saudade 
que homenagearia João Ubaldo na ABL quando recebeu a notícia da morte de Suassuna. “Os 
buracos que eles deixam são aqueles de três grandes escritores”, disse. “Cada qual tem uma voz 
narrativa e cada um deles dá início ao Brasil com a sua versão sobre o país. O Brasil perde um 
retrato precioso de si mesmo.” O país, aponta a escritora, está presente na obra de todos eles. 
A união entre a cultura popular e a erudita marca as peças de Suassuna, enquanto o talento 
narrativo de João Ubaldo permite a aparição de personagens totalmente afinados com a cultura 
nacional. Nos versos de Junqueira, vida e morte são duas pontas do destino humano e ganham 
uma leitura particular no contexto literário nacional e no diálogo com a poesia portuguesa.

Três perdas recentes na literatura

O ano de 2014 vem somando perdas irreparáveis no mundo literário. Em poucos meses, 
tivemos de nos despedir de João Ubaldo Ribeiro, Rubem Alves e, ontem, de Ariano Suassuna.

João Ubaldo, baiano, irreverente e muitas vezes irônico nas críticas que inseriu em suas obras, 
era membro da Academia Brasileira de Letras e vencedor de dois prêmios Jabuti, com “Sargento 
Getúlio”, em 1972, e “Viva o povo brasileiro”, em 1985. Uma de suas obras mais recentes, “A 
casa dos budas ditosos”, teve amplo destaque por conta da polêmica que gerou: fala de uma 
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senhora na casa dos 70 anos que divide com o leitor suas memórias de experiências sexuais 
sem qualquer pudor. Foi adaptada para o teatro em forma de monólogo interpretado por 
Fernanda Torres até 2013.

Rubem Alves, mineiro, teólogo, filósofo, educador; sua formação multidisciplinar lhe permitiu 
transitar em suas obras pelos mais profundos conhecimentos humanos. Sempre em linguagem 
direta, investigou a natureza humana em suas diversas formas e peculiaridades. Sua vasta 
bibliografia inclui contos e crônicas, livros infantis, teologia, reflexões filosóficas sobre educação 
e ciência, monografias e teses acadêmicas. Radicou-se em Campinas, onde se tornou cidadão 
honorário, professor emérito da UNICAMP e criador de diversos grupos de pesquisa e discussão 
literária.

Ariano Suassuna, paraibano, além de escritor e poeta, era advogado e, por que não? Comediante 
(apesar de longa, vale assistir cada segundo da palestra divertidíssima no último link desse 
post). Ávido defensor da cultura brasileira, principalmente do Nordeste, fez desse o cenário da 
maioria de suas obras. A mais famosa delas, “O auto da Compadecida”, virou filme e série de TV 
e foi traduzida para o inglês, espanhol, holandês, francês e alemão. Teve, também, participação 
política no estado que o acolheu na adolescência: foi Secretário de Cultura de Pernambuco nos 
governos de Miguel Arraes e Eduardo Campos. As Academias Literárias todas o queriam: era 
membro da ABL, da Academia Pernambucana de Letras e Academia Paraibana de Letras.

Vão-se embora, em pouco tempo, três referências literárias de várias gerações. Mas essa é a 
vantagem do artista, inclusive das letras: mesmo quando morre, deixa o legado incomensurável 
de sua obra, a qual poderá continuar a ser lida, explorada e ensinada para todas as gerações 
que ainda virão.

Aspectos culturais do Brasil

Com influência de muitos povos diferentes, a cultura brasileira é bem diversa. Conheça os 
aspectos culturais do Brasil do passado e atual.

Aspectos culturais do BrasilCom 8.515.767 km², divididos em cinco regiões brasileiras que são 
Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste, o Brasil ocupa a quarta posição de país com 
maior extensão territorial do mundo, quilômetros estes que favorecem a heterogeneidade dos 
povos e da cultura, sem falar do fato de que cada estado possui suas características geográficas 
como clima, vegetação, relevo e fauna que também são favoráveis aos aspectos culturais de 
cada região brasileira.

Mas, além disso, o Brasil sofreu grande influência de diferentes países e etnias desde sua 
colonização, o que fez com que a cultura se diferenciasse em cada região brasileira, formando 
então uma cultura brasileira totalmente heterogênea de diferentes vertentes que juntas 
formam os aspectos culturais do Brasil.

E, além dos diferentes povos, o Brasil recebeu e ainda recebe influência dos períodos passados, 
entre eles, o período colonial e o ditatorial, sem falar no período atual, os quais contribuem 
para a formação dos aspectos culturais do país, confiram:
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Aspectos culturais do Brasil colonial

Aspectos culturais do Brasil colonial. Os aspectos culturais do Brasil começou sua formação 
no período colonial, caracterizado pelo povoamento e colonização do país, ocasionando então 
uma fusão entre as culturas dos indígenas que aqui viviam e dos portugueses e também dos 
escravos africanos, cada qual com seus costumes, hábitos, arte e cultura que influenciaram e 
muito a formação da cultura brasileira.

Entre os aspectos culturais de maior evidência no período colonial está a herança dos 
portugueses que foi a língua portuguesa, falada por todos os habitantes do país, o catolicismo 
e o calendário religioso que é a praticado e seguido pela maioria dos brasileiros, as festas como 
o carnaval, festa junina, cavalhadas e bumba meu boi, as cantigas de roda e o folclore e os 
personagens brasileiros.

Outros povos de grande influência foram os indígenas que influenciaram na culinária e nos 
costumes do povo brasileiro, os africanos com grande influência na religião, na culinária, 
na dança e na música e outros povos, entre eles, os espanhóis, alemães, italianos, árabes e 
japoneses.

Aspectos culturais do Brasil ditatorial

Aspectos culturais do Brasil ditatorial. O período militar ou ditatorial foi marcado por um 
regime autoritário que durou de 1964 a 1985 e foi implantando no Brasil pelo Golpe de 1964, 
quando os militares do Brasil tiraram o então atual presidente do governo e iniciaram uma 
revolta militar que posteriormente levou a Proclamação da República.

Mas, mesmo com um período totalmente autoritário, a cultura brasileira não deixou de existir 
e o período acabou por influenciar os aspectos culturais do Brasil a partir da arte que era usada 
como instrumento de denúncia da situação do país.

Os aspectos culturais da ditadura foram à criação dos festivais de música, entre eles, os cantores 
e compositores Chico Buarque e Elis Regina e no cinema vários cineastas retratavam um povo 
sem direitos.

Aspectos culturais do Brasil atual

Desde seu descobrimento e até os dias atuais o Brasil sofre com influência dos povos antigos, e 
desde esta época os aspectos culturais brasileiros sofreram poucas modificações, pois o Brasil 
ainda apresenta uma cultura passada de geração em geração, cultivando e preservando os 
costumes, hábitos e, em especial, a cultura.

Mesmo com a modernização, os aspectos culturais do Brasil formados no passado são presentes 
na atualidade.

Culturalmente falando, o Brasil é um dos países mais vastos. Com sua face plural, a cultura 
brasileira possui em si mesma, todos os traços sociais do desenvolvimento do próprio país, 
criando uma fauna cultural complexa, com quadros contrastantes e sobrepostos cujo resultado 
final é uma profusão de cores, ritmos, história, mitos, pulsando em uma cadeia cultural viva, 
que dia a dia está em movimento e transformação.
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Ou seja, são tantas etnias, tantos povos, classes sociais diferentes, espaços geográficos 
totalmente opostos, que nossa cultura seria por si só muito difícil de mapear, não fosse pelo 
fato de estarmos todos unidos pela condição universal de brasileiros. Conheça um pouco mais 
sobre essa bela e gigantesca constelação cultural.

Aspectos culturais do Brasil colonial

Dizem que a cultura brasileira começou com a colônia, mas a verdade é que ela antecede 
esse período, já com os índios, em tempos imemoriais, já existia uma produção cultural aqui. 
Tratava-se de uma produção voltada para ritos religiosos e de passagem, que demarcavam a 
entrada da infância para a vida adulta e desta para a velhice.

Muito já era produzido em termos de literatura oral, e muito se perdeu. Com o advento dos 
colonos, a cultura assumiu duas posturas: a de importação e a de catequização.

A primeira postura era recorrente àquela cultura que os colonos traziam consigo, desde a 
música, livros, religião, até seus hábitos de vida. A segunda postura era aquela praticada pela 
igreja, e tinha por objetivo doutrinar os “selvagens, ao mesmo tempo em que cuidava da vida 
espiritual dos colonos.

Tratava, portanto, de uma cultura de cunho religioso e bastante politico. Houve também aquilo 
que seria o início da nossa literatura, com as cartas e crônicas que visavam relatar a corte 
como eram nossas terras, e com os sermões dos padres. Com a chegada dos escravos, esse 
movimento cultural se tornou ainda mais rico.

Já havia nessa época as primeiras produções culturais realizadas pelos colonos para os colonos, 
dando início a uma vida cultural nossa própria. Os escravos trouxeram consigo, por sua vez, a 
cultura que tinham na África, como a música, a dança e a religião.

Sua situação de escravos, ao mesmo tempo, também serviu para fazer nascer novas formas de 
cultura, como a culinária, sendo a feijoada por exemplo, um de nossos pratos típicos, nascida 
na senzala.

Aspectos culturais do Brasil atual

Atualmente, o Brasil é um caldeirão em plena efervescência cultural. Impulsionada pela 
indústria da mídia, a cultura tem ganhado cada vez dimensões maiores. Existe uma cultura de 
consumo muito forte, e em contra partida uma cultura moral em transição.

Isso significa que atualmente a cultura brasileira sofre mutações nos costumes e nos hábitos, 
fazendo com que muito dos elementos folclóricos clássicos desapareçam.

É o caso de muitas danças de roda, por exemplo, e de certos hábitos religiosos. Da mesma 
forma, a cultura agora tida como indústria produz toneladas de mercadoria. Isso explica as 
prateleiras lotadas nas lojas de CDs, com todo o tipo de gênero musical, ou o cinema brasileiro 
que ganha cada vez mais espaço.

Mas, nessas áreas, o que mais tem se desenvolvido é o dito sertanejo universitário, uma espécie 
de música romântica que tenta combinar os elementos do sertanejo clássico com as demais 
modalidades musicais.
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Enquanto o cinema segue uma tendência realista, buscando explorar o cotidiano da classe 
média brasileira e dos níveis mais baixos, fazendo com que favelas, por exemplo, ganhem 
também as telonas.

O carnaval ainda é o acontecimento cultural mais forte do país, embora hoje seja tido como um 
mega show de três dias, ainda acontece em menor escala através dos carnavais de rua por todo 
Brasil.

Aspectos culturais do Brasil na era vargas

A cultura nos tempos de Getúlio Vargas teve muito em comum com a cultura dos tempos da 
ditadura militar, pois tratou de uma cultura de resistência, que buscava sobreviver à repressão.

Muitos artistas tiveram seus trabalhos caçados e censurados. Foi o caso de muitos livros de 
Jorge Amado, incluindo o seu famoso Capitães da Areia.

Os movimentos culturais das décadas de 20, 50 e 80, passaram por grandes evoluções e 
mudanças claramente notórias, tanto na música, na literatura, no teatro, e em outras expressões 
culturais. O objetivo é sempre o mesmo: expressar opiniões, manifestar ideias censuradas, 
demonstrar também paixões, amores e ideologias.  Antigamente a cultura era algo somente 
para a burguesia, quem era pobre não tinha acesso a livros, teatro e bem pouco à música. Nos 
séculos passados a arte era feita para os ricos, pois somente eles entendiam o que se passava 
em eventos culturais.

Até hoje, apesar de muitas coisas terem mudado, essa visão ainda existe, repare, as cadeiras dos 
teatros pelo Brasil estão ocupadas por pessoas de melhor poder aquisitivo, a cultura “pobre” 
é o funk, o pagode, e o churrasco na laje. Preconceito? Em parte sim, em parte não, muitas 
pessoas da classe C, D e E se conformam com este pensamento e não buscam avançar seu 
conhecimento cultural, por outro lado tem muito rico nas rodas dançando axé em micaretas. 
Esta visão que faz separação entre ricos e pobres em relação à cultura é ignorante, afinal hoje 
existem centenas de projetos voltados para a inclusão cultural para todas as pessoas.

Movimentos culturais da década de 20

Louis Armstrong, na década de 20 os cabarés, night clubs e casinos eram frequentados pelos 
ricos até altas horas da madrugada, nesta mesma década começou aparecer a cultura de massa, 
com o intuito de que a cultura fosse acessível para todos, o telefone e o telégrafo facilitava a 
comunicação entre as pessoas, o rádio e o cinema foram abertos para a grande população, 
já nesta época o futebol e outros esportes já conquistavam o público. O estilo musical que se 
destacou na época foi Jazz, nos Estados Unidos, foi a época que destacou Louis Armstrong e 
outros cantores que se apresentavam no Cotton Club.

Movimentos culturais da década de 50

Tom Jobim e Vinícius de Moraes, na década de 50 foram os anos dourados, no Brasil esta 
década foi marcante, pois neste período acontecia a inauguração da TV brasileira com a TV 
Tupi, a primeira emissora a exibir as imagens televisivas, a primeira a exibir desenhos animados 
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e novelas, no dia 20 de Outubro de 1951 a cidade de São Paulo foi contemplada com a I Bienal 
Internacional de Arte de São Paulo que reuniu vários artistas. Na música, considerado o rei do 
Rock, Elvis Presley encantava as pessoas com suas letras de amor e ritmos dançantes, a Bossa 
Nova também entrava no cenário fazendo o maior sucesso com Tom Jobim, Vinícius de Moraes 
e João Gilberto, e no final da década, surge a banda lendária do rock The Beatles.

Movimentos culturais da década de 80

Oscar Niemeyer, no primeiro ano da década de 80, o arquiteto modernista Oscar Niemeyer cria 
o Memorial JK, em 1982 foi fundado o Museus Afro-brasileiro em Salvador-BA, no cinema, foi o 
lançamento de Star Wars e E. T, o Extra Terrestre que são carinhosamente lembrados até hoje. 
Na música o rei do Pop Michael Jackson lança o álbum Thriller, no Brasil era a vez de explodirem, 
Ney Matogrosso, Paralamas do Sucesso, Blitz, Cazuza, RPM, Ultraje a Rigor, Engenheiros do 
Havaí entre outras bandas que são lembradas com carinho até os dias de hoje

O samba era o gênero musical do momento, e fazia muito sucesso nas rádios, que eram as 
principais formas de comunicação na época. Na literatura, um movimento muito importante 
que surgiu foi o regionalismo, que buscava dar ao Brasil uma cultura própria, sem nada 
importado.

Dela surgiram nomes como Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Érico Veríssimo. Assim, houve 
de fato uma cultura e ela foi um movimento muito forte, apesar de toda repressão da ditadura.

Uma das características mais fortes de nosso país é sua efervescência cultural. A miscigenação 
de povos de várias etnias que esteve acontecendo desde sua colonização resultou em uma 
enorme coxa de tradições, crenças, história, que, olhando mais perto, formam a vasta 
constelação cultural brasileira, mais diretamente a dita cultura popular, que é aquela que nasce 
no povo, entre o imaginário coletivo das pessoas comuns, quase sempre na tradição oral ou 
sem a preocupação consciente com a estética, legado de pais para filhos, e que se concentram 
em espaços específicos.

Entretanto, foi justamente a cultura popular que em determinado momento serviu como 
catalisador para uma identidade cultural cem por cento brasileira.

Diferentes costumes e hábitos são adotados por diferentes regiões em todo o mundo, fazendo 
com que, principalmente de acordo com os países, seja possível identificar tradições que são 
cultivadas pelos moradores do local, fazendo com que tais ações, práticas e até mesmo gostos 
pessoais sejam repassados para outras gerações.

No Brasil é possível constatar uma série de costumes que são adotados pela população, 
podendo identificar a cultura popular brasileira e suas tradições, além de músicas, danças e 
comidas que originaram-se no país e, até hoje, são cultivadas para que permaneçam nas raízes 
de nossa nação.

Dança da cultura popular brasileira

Há uma série de danças que fazem parte da cultura popular brasileira, podendo destacar uma 
série de tradições que até hoje são cultivadas neste quesito.
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O samba é uma das principais danças do Brasil, sendo que esta tradição surgiu com a chegada 
dos negros ao Brasil, principalmente como costume dos escravos, fixando-se no Rio de Janeiro, 
Bahia e Maranhão, normalmente com uma roda de samba com várias pessoas dançando com 
movimentos variados, também derivando outra dança que é conhecida como samba de roda, 
esta que reúne, além de movimentos, palmas e cantos.

O maracatu também é uma dança comum, com os dançarinos vestidos de personagens 
históricos, com o acompanhamento de instrumentos musicais que ditam as batidas. O frevo é 
muito popular em algumas regiões do Brasil, sendo dançado com guarda-chuvas coloridos para 
ditar os movimentos que são coreografados, com vários passos tradicionais, rodopios e saltos, 
semelhante ao malabarismo.

Baião também é uma dança típica do Brasil, semelhante ao forró, sendo dançado em casais que 
devem ficar com seus corpos colados.

Ainda há várias outras danças que podem ser constatadas como parte da cultura popular 
brasileira, assim como as conhecidas: catira, quadrilha, reisado, caninha verde, pau da bandeira, 
maneiro-pau, bumba meu boi, fandango, carimbó, congada, cabaçais do Cariri, torém, côco, 
xaxado, axé, pagode, gafieira, forró, zouk, xote, vaneirão e chorinho.

Comidas da cultura popular brasileira

As comidas da cultura popular brasileira também recebem grande destaque, com os pratos típicos 
divididos de acordo com a região. Na região sul, por exemplo, é possível constatar a presença de 
pratos famosos e ingredientes muito utilizados, podendo destacar o prato que é conhecido como 
barreado, também conhecido como carne de panela com mistura de mandioca e banana. Peixes, 
torta de maçã, salame de porco, chimarrão e arroz-de-carreteiro também são especiarias do local.

Na região sudeste é possível constar a presença de pratos como linguiça, feijoada, carne de posto, 
peixes, pirão, moqueca capixaba, galinha ao molho, arroz carreteiro, feijão tropeiro, tutu, couve, 
torresmo, farofa, bolo de fubá, romeu e julieta, doces em calda, doce de leite, pizza, massas, 
pastéis, entre outros.

Na região centro-oeste pratos como arroz carreteiro, escaldado, pacu, peixe com mandioca, frango 
com guariroba, espeto, quiabo frito, pirão, caldo de piranha e dourado recheado são comuns.

No nordeste é possível destacar: peixes, carne-de-sol, manteiga de garrafa, rapadura, acarajé, 
caruru, abará, bobó de camarão, vatapá, sarapatel, xinxim de galinha, moqueca de peixe, azeite de 
dendê, cocada, quindim, baba de moça, bolinho do estudante, buchada de bode, ensopados de 
camarão, sorvetes de frutas tropicais, entre outros. No norte destacam-se pratos como: tucunaré, 
tacacá, tapioca, pato no tucupi, castanha-do-pará, açaí, cupuaçu, graviola, bolo de macaxeira e 
baião-de-dois.

Músicas da cultura popular brasileira

As músicas pertencentes à cultura popular brasileira são, basicamente, os ritmos que foram 
expostos nas danças citadas acima, podendo constatar uma série de batidas e melodias que são 
tradicionais.
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O pagode, samba, axé, gafieira, zouk, frevo, forró e xote fazem parte dos ritmos de músicas 
da cultura popular brasileira mais conhecidos e em destaque, até os dias atuais, em nossa 
sociedade.

STF decide liberar publicação de biografias sem autorização prévia

Decisão unânime libera biografias publicadas em livros, filmes e novelas. Ministros 
destacaram que abusos poderão levar a medidas de reparação.

Do G1

Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram nesta quarta-feira 
(10) derrubar a necessidade de autorização prévia de uma pessoa biografada para a publicação 
de obras sobre sua vida. A decisão libera biografias não autorizadas pela pessoa retratada (ou 
por seus familiares) publicadas em livros ou veiculadas em filmes, novelas e séries.

Todos os nove ministros que participaram do julgamento acompanharam a relatora da ação, 
ministra Cármen Lúcia, que condenou em seu voto a censura prévia sobre biografias. "Pela 
biografia, não se escreve apenas a vida de uma pessoa, mas o relato de um povo, os caminhos 
de uma sociedade", afirmou, em defesa da liberdade de expressão e do direito à informação.

Durante as discussões, os ministros do Supremo deixaram claro que eventuais abusos por parte 
dos biógrafos, como relato de fatos inverídicos ou ofensas à honra ou à imagem das pessoas 
biografadas, poderão levar a medidas de reparação, como indenizações, que terão de ser 
definidas pelo Judiciário.

Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes disse que além do pagamento, outros meios poderão 
ser buscados para reparar danos, como publicação de uma versão com correção ou com 
direito de resposta. Ele também falou da possibilidade de uma decisão judicial que "suste uma 
publicação".

"A proteção que se possa obter poderá ser outra que não eventualmente a indenização. Haverá 
casos em que certamente poderá haver justificativa até mesmo de decisão judicial  que suste 
uma publicação. Isso se houver justificativa. Mas não nos cabe aqui tomar essa decisão a 
priori", afirmou.

Após a manifestação, Cármen Lúcia decidiu tirar de seu voto uma parte que limitava a reparação 
à indenização financeira. Com isso, será possível, por exemplo, a apreensão de um livro já 
publicado, mas somente em situações extremas.

Após o julgamento, o representante da Associação Nacional de Editores de Livros (Anel), Roberto 
Feith, que apresentou a ação em 2012, disse ver a decisão com muita alegria. "É a conclusão de 
três anos de luta dos editores. Acho que não só os editores, mas todos os brasileiros, com essa 
decisão, reconquistaram o direito à plena liberdade de expressão e o direito ao livre acesso ao 
conhecimento sobre nossa história", afirmou ao G1.

Advogado da Anel, Gustavo Binenbojm disse que houve uma "vitória retumbante" da liberdade 
de expressão no país. "O que tem que ser celebrado é esse passo largo dado no caminho da 
plena liberdade de expressão. E é uma vitória não só dos editores, não só dos autores, é uma 
vitória de todos aqueles que amam a literatura, a cultura e acreditam que as palavras e as 
ideias podem mudar o mundo".



 

www.acasadoconcurseiro.com.br16

Autor de uma biografia não autorizada sobre Roberto Carlos, recolhida das livrarias, o escritor 
Paulo César de Araújo também comemorou a decisão. "Eliminou talvez o último entulho 
autoritário da nossa legislação. Não tinha cabimento viver no Estado democrático de direito 
com censura prévia e livros apreendidos", afirmou ao G1.

Análise

A análise no STF se deu sobre dois artigos do Código Civil. Um deles permite à pessoa proibir 
publicações com fins comerciais ou que atinjam sua "honra, boa fama ou respeitabilidade". O 
outro diz que a vida privada é "inviolável" e que cabe ao juiz, a pedido da pessoa interessada, 
adotar medidas para impedir algum ato que contrarie esse preceito.

A decisão não anulou essas regras, mas afastou a possibilidade de interpretá-las de modo a 
proibir publicações não autorizadas.

Primeira a votar, Cámen Lúcia afimou que a liberdade de expressão e o direito à privacidade são 
princípios da Constituição a serem compatibilizados. Em vários trechos de seu voto, afirmou 
que a indenização, feita após a publicação, é a maneira de contornar abusos.

"Há risco de abusos, não somente no dizer e no escrever. Mas a vida é uma experiência de 
riscos. A vida pede de cada um de nós coragem. E para os riscos há solução, o direito dá formas 
de fazer, com indenização a ser fixada segundo se tenha apurado dano. Censura é forma de 
cala-boca. Isso amordaça a liberdade para se viver num faz de conta. Abusos, repito, podem 
ocorrer e ocorrem. Mas acontece em relação a qualquer direito", afirmou.

"O que não admite a Constituição do Brasil é que sob o argumento de ter direito a ter trancada 
a sua porta, abolir-se a liberdade do outro de se expressar de pensar, de criar obras literárias 
especialmente, no caso, obras biográficas, que dizem respeito não apenas ao biografado, mas 
que diz respeito à toda a coletividade", completou depois.

No voto, ela também enfatizou o direito da pessoa afetada por uma biografia buscar o Judiciário 
para obter reparação por danos morais.

"A busca pelo Judiciário é um direito, o jurisdicionado há de ser respeitado. Ele pode vencer 
ou perder a demanda, mas sua ação judicial é sinal de respeito ao Estado e à sociedade, muito 
maior que a intolerância daqueles que sequer aceitam que alguém por pensar contrário, não 
há de lutar pelo seu direito", afirmou.

Outros votos

Com algumas variações de argumentos, os demais ministros da Corte seguiram o voto da 
relatora para proibir necessidade de consentimento. Em sua manifestação, Luís Roberto 
Barroso disse que além da liberdade de expressão do biógrafo, a sociedade tem "direito de 
preservar a memória nacional". "Liberdade de expressão não é garantia de verdade nem de 
Justiça. É garantia da democracia", afirmou.

Em seu voto, Luiz Fux condenou a censura e argumentou que quanto maior a notoriedade de 
uma pessoa, menor sua privacidade. "Por que uma pessoa que participa de um reality show 
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pode alegar em termos de privacidade, se ela permite inclusive que seja filmada dormindo?", 
questionou.

Ministro mais antigo da Corte, Celso de Mello afirmou que é "intolerável qualquer ensaio de 
censura" pelo Estado, ainda que a pedido das pessoas. "A Constituição, ao subtrair do processo 
de criação literária, a interferência sempre tão nociva do poder público, mostrou-se que Estado 
não pode dispor de poder algum sobre palavras, idéias e sobre os modos da divulgação", 
afirmou.

Ao final, o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, declarou que "não existirem direitos ou 
liberdades abolsutos" e destacou a possibilidade de pessoas afetadas recorrerem à Justiça. "É 
impossível que se censure ou exija autorização prévia de biografias. A Corte hoje reafirma a 
mais plena liberdade de expressão artística, científica e literária desde que não se ofendam 
outros direitos constitucionais dos biografados", disse.

Entidades

Antes dos ministros, se manifestaram sobre a ação várias entidades interessadas no tema. Uma 
delas, o Instituto Amigo, criado por Roberto Carlos, foi representada pelo advogado Antonio 
Carlos de Almeida Castro, o Kakay.

Em sua manifestação, ele disse que o Instituto não é favorável à necessidade de consentimento 
prévio para a publicação, mas que o biografado possa recorrer ao Judiciário caso se sinta lesado. 
"Eu acho que a única censura que existe nesse processo é a censura de impedir que o cidadão 
que vê sua dignidade afetada, não poder procurar o Judiciário", disse, em referência à proposta 
feita na ação da Anel.

"Se você proíbe esse cidadão de ter acesso ao Judiciário para questionar o que ele julga ser 
ultrajante, você torna o biografado um pária social. O pior dos criminosos tem acesso ao poder 
Judiciário, com direito de ampla defesa, todos os direitos inerentes ao cidadão", disse.

O primeiro a falar no julgamento foi o advogado da Anel, Gustavo Binenbojm, que relatou a 
ocorrência de ordens judiciais e apreensões de livros a partir de interpretação das regras do 
Código Civil. Ele disse que o Judiciário tem sido usado assim para uma espécie de "censura 
privada" e que as biografias não servem para atender "curiosidade mórbida ou a mera 
bisbilhotice".

"A biografia simultaneamente é um gênero literário e uma fonte de história, vista pela ótica 
dos personagens mais ou menos conhecidos que a protagonizaram", afirmou. Ao defender 
defender ampla liberdade para a pesquisa e a publicação de biografias, disse que não pode 
haver somente versões autorizadas da história.

"Como só acontece em qualquer biografia, a verdade histórica não é um dado, imposto pelo 
Estado ou pela versão dos protagonistas da história, mas um processo constante de construção e 
reconstrução que pressupõe a pluralidade de versões, a diversidade de fontes e interpretações, 
cabendo a formação das convicções e opiniões à sua excelência, o leitor", afirmou.

Na sustentação, ele defendeu que as pesquisas devem ser feitas "no limite da legalidade". 
"Não há direito de se vetar eventuais obras. Isso, no entanto, não significa que a liberação de 
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biografias possa ser feita sem análise. Não se cogita evidentemente a subtração de documentos 
reservados, violação de computadores, de sigilos", disse.

Também se manifestaram no julgamento o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) e 
a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que defenderam a não necessidade de autorização, e 
também o Instituto dos Advogados de São Paulo, para quem não precisa haver autorização em 
caso de pessoas públicas e notórias, sobre fatos de interesse público.

Presidente da OAB, Marcus Vinícius Coêlho disse a manifestação do pensamento é "totalmente 
livre" na maioria das democracias. Em sua sustentação, ele disse que fatos inverídicos, ofensas 
à honra e calúnias poderão ser resolvidas no Judiciário com a indenização.

"Quando somente a opinião oficial pode ser divulgada ou defendida e se privam dessa liberdade 
as opiniões discordantes ou minoritárias, enclausura-se a sociedade em uma redoma que retira 
oxigênio da democracia e por consequência aumenta-se o risco de ter um povo dirigido, escravo 
dos governantes e da mídia, uma massa de manobra sem liberdade”, afirmou.

Programação cultural para Jogos Olímpicos valoriza diversidade brasileira.

A valorização da diversidade cultural por meio de manifestações das diversas linguagens 
artísticas, que incluem música, dança, teatro, artes visuais, circo, entre outras, é a tônica 
do Programa de Cultura nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, lançado hoje (4) na Biblioteca 
Nacional, no Rio de Janeiro, pelo Ministério da Cultura (MinC).

Serão dois mil espetáculos e atividades gratuitos que ocorrerão em 80 locais, envolvendo cerca 
de dez mil artistas de todos os estados. O programa é uma iniciativa do Ministério da Cultura, 
com apoio do Comitê Rio 2016 e da Autoridade Pública Olímpica (APO).

Presidente da Autoridade Pública Olímpica, Marcelo Pedroso disse que o programa de cultura 
construído pelo MinC objetiva ter a cultura como elemento estratégico de posicionamento do 
Brasil, no momento em que o país sedia os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Pedroso lembrou a importância de continuidade desse programa e da unidade de 
trabalho,”porque ela vai garantir que o planejado será executado. Mostra também a riqueza 
e a diversidade culturais que é a produção do nosso povo. E, sem dúvida, nosso povo é nossa 
maior riqueza”.

Para o ministro da Cultura, Juca Ferreira, o momento era de alegria. “O trabalho coletivo tem 
de ser valorizado, porque o Brasil está em um momento de questionamento de tudo. Acho que 
essa coisa individualizada, essa disputa autofágica que a gente reproduz na esfera pública é 
muito ruim”.

Segundo ele, a Olimpíada vai mobilizar cerca de cinco bilhões de espectadores em todo o 
mundo e trará para o Rio de Janeiro mais de um milhão de pessoas. “Essa programação vai dar 
uma cara, uma força, um reforço para a Olimpíada em dimensões inimagináveis. Isso fica como 
afirmação do Brasil”.

De acordo com o ministro do Esporte, Ricardo Leyser, o programa é consistente. Destacou que, 
embora os jogos envolvam disputas esportivas, eles têm “um pilar muito forte na cultura e 
uma ideia muito forte de mostrar o país”. Lembrou que o Brasil, ao contrário do que ocorre no 
mundo, tem uma agenda forte e moderna de tolerância, de diversidade cultural e religiosa, de 
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inclusão, da construção de um país com pessoas de várias origens e recortes. “E nada melhor 
que os Jogos Olímpicos para mostrarmos esse nosso ideal civilizatório”. Acrescentou que “o 
nosso programa cultural aponta com muita clareza nesse sentido”. 

O palco principal da programação será a Fundição Progresso, na Lapa, enquanto os grandes 
shows, para públicos maiores, ocorrerão em um palco externo montado nos Arcos da Lapa. 
Haverá atividades também em vários bairros da cidade, além da região metropolitana, cidades 
do futebol, onde ocorrerão partidas do futebol olímpico, e cidades do revezamento da tocha 
olímpica.

A programação inclui diversos festivais, como o de Culturas Indígenas, em parceria com a 
Fundação Nacional do Índio (Funai), que reunirá na capital fluminense índios de várias etnias 
brasileiras para divulgação de atividades esportivas e culturais, e o Festival de Cultura Popular, 
em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), com apresentações de grupos de 
manifestações populares de rua em vários locais do Rio de Janeiro, Niterói, Baixada Fluminense 
e arenas de competição dos jogos.

Durante a Olimpíada e a Paralimpíada, o ministério levará à capital fluminense estruturas 
completas de grandes festas de rua do Brasil. “A ideia é aproveitar a vocação do Rio de Janeiro 
para festa. Isso também é parte de nossa cultura e precisa ser valorizado nesse conjunto de 
atividades”, disse o coordenador do Comitê Executivo de Jogos Olímpicos e Paralímpicos do 
MinC, Adriano De Angelis. De Angelis informou que os dois eventos são uma oportunidade de 
mostrar para o mundo os carnavais brasileiros, em especial os de rua, de maneira efervescente.

Haverá uma edição especial da Bienal de Música Brasileira Contemporânea, com espetáculos de 
música de câmara, orquestra e ópera selecionados pela Fundação Nacional de Artes (Funarte). 
“Será uma ação de grande impacto também, mostrando que o Brasil tem do funk à orquestra 
sinfônica, sempre de qualidade”, destacou o coordenador. O programa prevê montagem 
de espetáculos cênicos de grandes companhias em equipamentos públicos, além de música 
eletrônica, com seleção de 27 Djs, sendo um por estado, para discotecagem na praia.

Na Virada Cultural Palmares da Cultura Afro-brasileira serão feitas ações de cultura 
contemporânea de periferia, englobando funk, o passinho e o grafite. Um dos pontos altos da 
programação é o Piano no Arpoador, que oferecerá ao público concertos de pianistas brasileiros 
em um palco montado sobre a Pedra do Arpoador, em Ipanema, zona sul da cidade. Toda a 
programação estará disponível para consulta no aplicativo colaborativo Culturi.

O coordenador lembrou ainda que na Casa Brasil, espaço de promoção do país instalado na 
zona portuária do Rio de Janeiro, o governo federal tem por objetivo fortalecer a imagem do 
Brasil como destino cultural, turístico, esportivo e de negócios.

O diretor de Comunicação do Comitê Rio 2016, Mário Andrada, acrescentou que um dos 
compromissos dos jogos é ter a cultura como anfitriã do país e da festa. “No comitê, a gente 
entende a cultura no seu aspecto mais amplo. A gente aprende muito com a cultura”, afirmou.

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-05/programacao-cultural-do-minc-para-os-jogos-valoriza-
diversidade-brasileira
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Lei Rouanet abrangerá arquitetura e urbanismo.

A Lei Rouanet, conhecida pela sua política de incentivos fiscais e o propósito de fomento à 
cultura do país, tem novidade. Agora, a atividade de elaboração de projetos de arquitetura 
e urbanismo também poderá ser beneficiada por meio dos incentivos fiscais. Segundo o 
advogado Juselder Cordeiro da Mata, é importante ressaltar que apenas a etapa do projeto 
será abrangida pela lei, excluindo as etapas seguintes, como a construção, por exemplo.

Os arquitetos Bruno Vianna e Ivana Seabra lembram que estes recursos para projetos de 
arquitetura e urbanismo são específicos para projetos ganhadores de concursos da área e 
esta inserção na Lei Rouanet pode vir a beneficiar tanto os contratantes como os profissionais. 
"A contratação de um projeto vencedor de concurso pode ter custo zero para a instituição 
tomadora do serviço. Acreditamos que o impacto positivo imediato seja o aumento do número 
de concursos de arquitetura e urbanismo, uma vez que instituições terão acesso a trabalhos de 
alta qualidade sem seu custo inicial", afirmam.

Para os profissionais, é uma oportunidade de aumentar as chances de mais escritórios de 
projeto conquistarem seus prêmios e terem a visibilidade que as obras de interesse público 
proporcionam. "Nestes concursos, a triagem dos projetos ocorre pelo critério de qualidade, 
levando-se em consideração os aspectos técnicos previamente determinados. Este tipo de 
avaliação qualifica o nosso mercado. Temos inúmeros profissionais e escritórios de projeto com 
toda a capacidade técnica de criação de grandes soluções arquitetônicas e os concursos são 
uma boa possibilidade de inserção no mercado", avaliam Bruno e Ivana.

http://exame.abril.com.br/negocios/dino/noticias/lei-rouanet-abrangera-arquitetura-e-urbanismo.shtml

Lei Rouanet: entenda como funciona a Lei de Incentivo à Cultura.

Criada em 1991, a Lei de Incentivo à Cultura, mais conhecida como a Lei Rouanet, é conhecida 
por sua política de incentivos fiscais para projetos e ações culturais: por meio dela, cidadãos 
(pessoa física) e empresas (pessoa jurídica) podem aplicar nestes fins parte de seu Imposto 
de Renda devido. Atualmente, mais de 3 mil projetos são apoiados a cada ano por meio desse 
mecanismo.

A Lei Rouanet (8.313/91) institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que tem o 
objetivo de apoiar e direcionar recursos para investimentos em projetos culturais. Os produtos 
e serviços que resultarem desse benefício serão de exibição, utilização e circulação públicas.

O mecanismo de incentivos fiscais da Lei Rouanet é apenas uma forma de estimular o apoio da 
iniciativa privada ao setor cultural. Ou seja, o governo abre mão de parte dos impostos, para 
que esses valores sejam investidos na Cultura.

Podem solicitar o apoio por meio da Lei Rouanet pessoas físicas que atuam na área cultural, 
como artistas, produtores e técnicos, e pessoas jurídicas, como autarquias e fundações, que 
tenham a cultura como foco de atuação. As propostas enviadas ao Ministério da Cultura (MinC) 
podem abranger diversos segmentos culturais, como espetáculos e produtos musicais ou de te-
atro, dança, circo, literatura, artes plásticas e gráficas, gravuras, artesanato, patrimônio cultural 
(museus) e audiovisual (como programas de rádio e TV).



Atualidades – Aspectos Culturais – Prof. Cássio Albernaz

www.acasadoconcurseiro.com.br 21

No processo para receber o benefício, a proposta deve ser aprovada pelo MinC e, se isso ocor-
rer, o titular do projeto pode captar recursos com cidadãos ou empresas. O ciclo de aprovação 
de projetos inclui diversas etapas e se finaliza com a avaliação da Comissão Nacional de Incenti-
vo à Cultura (CNIC), que é formada com paridade de membros do poder público e da sociedade 
civil. Todas as decisões são públicas e podem ser consultadas no Sistema de Apoio às Leis de 
Incentivo à Cultura (Salic).

Incentivos

Quem fornece os recursos é chamado de incentivador e, com a Lei Rouanet, tem parte ou o 
total do valor do apoio deduzido no Imposto de Renda devido. O valor do incentivo para cada 
projeto cultural pode ser feito por meio de doação ou patrocínio. No caso da doação, o incenti-
vador não pode ser citado ou promovido pelo projeto. Podem ser beneficiados nesta modalida-
de apenas pessoas físicas ou jurídicas sem fins lucrativos.

Quando o incentivo é realizado por patrocínio, é permitida a publicidade do apoio, com identi-
ficação do patrocinador, que também pode receber um percentual dos produtos que projeto, 
como CDs, ingressos e revistas, para distribuição gratuita.

Atores na Lei Rouanet:

Proponente

Pessoa física ou jurídica com atuação na área cultural, que propõem programas, projetos e 
ações culturais ao Ministério da Cultura

Ministério da Cultura

Analisa os projetos inscritos e autoriza a captação de recursos com cidadãos ou empresas

Beneficiário

Proponente de programa, projeto ou ação cultural que tem o projeto aprovado pelo MinC e é 
favorecido pelo Pronac

Incentivador

Contribuinte do Imposto sobre a Renda e Proventos, pessoa física ou jurídica, que faz doação 
ou patrocínio para programas, projetos e ações culturais aprovados pelo MinC com vistas a in-
centivos fiscais 

Doação

Transferência de numerário ou bens para um proponente que seja pessoa física ou jurídica sem 
fins lucrativos

Patrocínio

Transferência de numerário ou serviços, com a finalidade de promoção ou publicidade para o 
incentivador, a programa, projeto ou ação cultural que tenha sido aprovado pelo Minc

Fundo Nacional de Cultura

A Lei Rouanet também inclui o Fundo Nacional de Cultura (FNC), constituído de recursos desti-
nados exclusivamente à execução de programas, projetos ou ações culturais. Para receber este 
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apoio, propostas são escolhidas por processos seletivos realizados pela Secretaria de Incentivo 
e Fomento à Cultura (Sefic). As iniciativas aprovadas celebram um convênio ou um contrato de 
repasse de verbas com o FNC.

Com os recursos do FNC, o MinC pode conceder prêmios, apoiar a realização de intercâmbios 
culturais e propostas que não se enquadram em programas específicos, mas que têm afinidade 
com as políticas da área cultural e são relevantes para o contexto em que irão se realizar (essas 
iniciativas são chamadas de propostas culturais de demanda espontânea).

Polêmicas

A Lei Rouanet costuma ser alvo de dúvidas sobre a destinação das verbas para projetos cultu-
rais. Sobre o tema, no início deste mês o Ministério da Cultura esclareceu por meio de nota que 
"a concessão de incentivo fiscal a projetos culturais é uma possibilidade disponível a qualquer 
cidadão brasileiro que atua na cultura".

O repasse de recursos não é feito de forma direta para nenhum projeto aprovado por meio do 
incentivo fiscal: "quem decide o financiamento são as empresas ou cidadãos que patrocinam 
ou doam aos projetos. A decisão não é do governo", explica o MinC, que diz ainda que "o posi-
cionamento político, artístico, estético ou qualquer outro relacionado à liberdade de expressão 
(do artista ou prjeto avaliado) não é objeto de análise, sendo que a Lei veta expressamente 
'apreciação subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural'".

http://www.ebc.com.br/cultura/2016/04/lei-rouanet-entenda-como-funciona-lei-de-incentivo-cultura

Advogados sugerem que clubes de futebol tenham participação no 
patrimônio da CBF

CPI da Máfia do Futebol realizou audiência pública para discutir medidas de capitalização dos 
clubes.

Os advogados José Francisco Cimino Manssur e Rodrigo Rocha Monteiro de Castro afirmaram 
nesta terça-feira (3), em audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Máfia do Fu-
tebol, que os clubes brasileiros deveriam ter uma relação de patrimônio com a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF).

Rodrigo Rocha disse que os clubes e federações brasileiros devem receber títulos patrimoniais 
da CBF para movimentar o mercado futebolístico. “Hoje, os clubes não têm relação de patrimô-
nio com a CBF. Deve-se abrir o capital e começar a criar títulos. Serão ativos dados a essas insti-
tuições de acordo com critérios, como números de títulos e tamanho de torcida, que devem ser 
definidos posteriormente”, explicou.

Além disso, Rocha afirmou que outra opção para movimentar o capital é liberar, para acionis-
tas, a compra de um pequeno percentual das ações da CBF. Desta forma, qualquer brasileiro 
terá acesso a esse produto e os estrangeiros interessados poderão comprar ações, desde que 
relatem quem é o beneficiário final da quantia.

Rocha e Mansur são autores do livro “Futebol, Mercado e Estado - Projeto de Recuperação, 
Estabilização e Desenvolvimento Sustentável do Futebol Brasileiro: Estrutura, Governo e Finan-
ciamento”.
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Reconhecimento

Na audiência, Rodrigo Rocha acrescentou que o futebol, além dessa visão econômica, deve ser 
visto, sempre, como um elemento cultural brasileiro. “O futebol no País precisa se inserir em 
um ambiente que reconheça esse esporte como elemento cultural, e não podemos ter vergo-
nha disso. É um elemento cultural que deve ser preservado. Porém, o futebol também é um 
elemento econômico, de integração social.”

No âmbito da formação de novos atletas, os convidados destacaram a importância de se ter um 
convênio entre o futebol e as escolas públicas, para que crianças com boas notas possam rece-
ber um treinamento especial no esporte.

Torcedores

Manssur, por sua vez, relatou que é necessário manter as tradições do futebol, mas é preciso 
evoluir no mercado que abrange a relação entre torcedor e clube. “Por que foi necessária a 
criação de um Estatuto do Torcedor? Por que os clubes não poderiam por si só criar as regula-
mentações entre eles e as torcidas? O torcedor ainda é um consumidor. Temos que dar o aten-
dimento adequado àquele que acompanha o time”, afirmou.

Investigações

A CPI investiga as denúncias de crimes cometidos por dirigentes da Federação Internacional de 
Futebol (Fifa), entre eles o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) José Ma-
ria Marin. Juntamente com outros seis cartolas, Marin foi detido em maio do ano passado na 
Suíça, mas hoje cumpre prisão domiciliar em Nova York.

Investigação feita pela Justiça dos Estados Unidos aponta para a existência de um esquema 
mundial de propinas e subornos relativo à comercialização de jogos e direitos de marketing de 
competições de futebol. A comissão tem 120 dias, contados a partir do ato de criação (29 de 
fevereiro), ou seja, até 28 de junho, para concluir os trabalhos.

Foi marcada uma nova reunião para esta quarta-feira (3), às 11 horas, quando a CPI votará re-
querimentos de convocação de dirigentes e ex-dirigentes e convite para novas audiências.

Também poderá ser votado o requerimento do deputado Major Olimpio (SD-SP) que pede à 
Rede Globo de Televisão cópia de todos os contratos de direitos de transmissão firmados com a 
CBF. A discussão sobre esse assunto tem sido adiada nas últimas reuniões e pode ser retomada 
nesta quarta. A reunião ocorrerá no plenário 1.

http://www.cenariomt.com.br/noticia/521726/advogados-sugerem-que-clubes-de-futebol-tenham-participacao-
no-patrimonio-da-cbf.html

Michel Temer repensa fusão do Ministério da Cultura com a Educação.

Michel Temer (PMDB) falou sobre a possibilidade de fundir o Ministério da Cultura com a Edu-
cação. Com a possibilidade da votação no Senado ser favorável ao afastamento de Dilma Rous-
seff (PT), o atual vice-presidente iniciou as articulações para um possível futuro governo. Entre 
os debates para diminuir o número de ministérios, a pasta cultural entrou na discussão com 
uma possível fusão com o MEC.
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Em entrevista ao jornal O Globo, nesta quarta-feira (4), Temer confirmou a proposta, porém, 
afirmou que deve recuar da ideia. “Não sei se terei condições de diminuir o número de ministé-
rios. Veja o Ministério da Cultura. Minha ideia era fundi-lo com a Educação, mas, o pessoal do 
setor reclamou muito”, declarou. Segundo o jornal O Globo, a equipe de Temer avalia que uma 
eventual fusão das duas pastas geraria uma economia ínfima frente ao desgaste com o setor.

O vice-presidente, aliás, já estuda um nome para assumir o comando do MinC: Roberto Freire 
(PPS-SP). “O Freire é um nome conhecido”, disse Temer. Atualmente, o Ministério da Cultura é 
comandado por Juca Ferreira (PT-BA).

http://www.cineset.com.br/michel-temer-descarta-fusao-do-ministerio-da-cultura-com-educacao/

Ministro da Cultura diz que há contradição na postura do Ecad

STF julga ações sobre suposta interferência do governo na arrecadação de direitos autorais.

BRASÍLIA - O ministro da Cultura, Juca Ferreira, criticou nesta quinta-feira a postura do Escritó-
rio Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), que questiona no Supremo Tribunal Federal 
(STF) a suposta interferência indevida do governo na arrecadação de direitos autorais, e ao 
mesmo tempo pediu ajuda do Ministério da Cultura para intervir numa gravadora que concor-
reria com seu modelo de cobrança por execução pública. O caso foi relatado pelo GLOBO na 
edição da última quarta-feira.

Nesta quinta-feira, ao chegar ao STF, onde serão julgadas duas ações propostas pelo Ecad e por 
sete associações que compõem a entidade, Juca Ferreira foi questionado se haveria uma con-
tradição na postura do órgão.

— De alguma maneira é, porque recorre à lei quando interessa e tenta vetar a lei na sua essên-
cia. Quer dizer, há uma contradição aí — respondeu o ministro.

Em novembro de 2013, o Ecad e as associações que o compõem deram entrada no STF com 
duas ações diretas de inconstitucionalidade para questionar a Lei 12.853. Aprovada naquele 
mesmo ano, a legislação trata justamente da gestão coletiva de direitos autorais no Brasil, tare-
fa para a qual o Ecad, uma entidade privada sem fins lucrativos, foi criado em 1973. 

Entre as mudanças instauradas pela lei, a principal delas foi dar ao Ministério da Cultura a atri-
buição de supervisionar e regular as atividades do Ecad. Segundo as ações, seria uma interven-
ção pública em direitos privados, o que iria de encontro à livre iniciativa, à livre concorrência e 
à propriedade privada. A lei surgiu em decorrência da CPI do Ecad, aberta em 2011 depois de 
denúncias sobre os repasses de direitos autorais no Brasil

Esse entendimento, contudo, não serviu para guiar as decisões do próprio Ecad numa assem-
bleia realizada em 27 de janeiro, no hotel Windsor, em Copacabana. Com a participação de 
representantes de suas oito associações, o órgão decidiu levar ao Ministério da Cultura o caso 
da Azul Music, uma gravadora independente fundada em 1993, com sede em São Paulo, que 
estaria realizando gestão coletiva de direitos de execução pública musical, o que a tornaria uma 
espécie de concorrente do modelo do Ecad. 

A argumentação é que esse tipo de atividade é permitida apenas a associações sem fins lucra-
tivos e não a empresas como a Azul. Em março, enfim, uma representação de sete páginas foi 
entregue pelo Ecad ao Ministério da Cultura contra a Azul, pedindo a intervenção do Estado.
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Questionado sobre as expectativas do julgamento desta quinta-feira, o ministro disse:

— É vitória. É muito óbvio que foi um avanço enorme para o sistema de arrecadação e distribui-
ção de direito autoral. Está funcionando bem. No mundo inteiro funciona assim. Só dois países 
do mundo, Chipre, e acho que Estônia, que não têm um sistema fiscalizatório e de conciliação. 
Então foi montado, está funcionando. Não tem por que retroceder. Eu não acredito que possa 
retroceder.

http://oglobo.globo.com/cultura/ministro-da-cultura-diz-que-ha-contradicao-na-postura-do-ecad-19188019




