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Apresentação 

  

A pesquisa aqui apresentada é, antes de tudo, um possível, que se agencia a partir de 

uma série de encontros e desencontros na vida – muito mais movente, impossível, perturbante 

e rebelde a qualquer lógica que Guimarães poderia imaginar nesses últimos 5 anos. Essa tese, 

portanto, é um acontecimento indissociável de todas as séries de micro-eventos cotidianos que 

compõem a existência da pesquisadora. Assumir essa implicação entre pesquisa – pensamento 

– vida, logo na apresentação, é já demarcar e assumir um lugar de fala, o que tem tudo a ver 

com o referencial teórico e metodológico que orientou o estudo: não dissociar corpo e razão, 

não buscar uma transcedência para o conhecimento e, sim, uma imanência. Sobretudo, 

corporificar o que se pensa e o que se diz sobre o que se pensa, reconhecendo que só 

pesquisamos aquilo que nos afeta. Sendo assim, quem fala nessa tese não é um nós abstrato 

que tenta imprimir imparcialidade às reflexões realizadas, mas um nós que parte desses 

cruzamentos, por vezes afetivos e construtivos, em outros momentos tensos e desafiadores, 

entre os estudiosos e suas teorias, que me atravessaram ao longo desses anos, e eu, 

pesquisadora, mulher, mãe, que optou por maternar e por ser responsável por uma família 

monoparental, ativista, filha de professores de escola pública, localizada em uma difusa classe 

média baixa, o que me compeliu a trabalhar e estudar concomitantemente. Ou seja, o 

doutorado fez parte desse tudo ao mesmo tempo agora e a pesquisa não está isenta dessas 

experiências. 

Reconhecer esse reajustamento ininterrupto do que se pensa, de acordo com o que se 

vive, se lê, se estuda, se pesquisa, é humanizar o processo de produção de conhecimento, sair 

de um pretexto lugar de neutralidade e assumir sua implicação subjetiva nele. A não 

robotização do mundo acadêmico começa por essa consideração de que somos corpos 

pensantes, o que rompe com qualquer abstração em nossas leituras de mundo, tornando a 

compreensão dos processos de vida mais complexa, menos pura, menos controlada. Fato é 

que todo o meu corpo, minha existência, minhas angústias e meus encontros foram 

convocados para assumirem a comissão de frente dessa tese. Sem nenhuma intenção de falar 

de gente e de processos de laboratório. As pessoas convocadas para essa pesquisa e os 

acontecimentos estudados são tão errantes, plurais e não totalizáveis quanto eu. 

 Heráclito nos ensina que a phýsis, ao contrário da acepção mais costumeira e imediata 

que a entende enquanto natureza ou essência, corresponde “à vitalidade de um ser ou de um 

acontecimento, sua força e modo próprio de impor-se na multiplicidade fenomenológica da 



13 

 

existência” (SILVA, 2013, p. 94). Daí que apostar nos encontros e nos acontecimentos que 

surgem a partir deles, significa não tomar o mundo como pronto, esperando para ser 

analisado, filmado, lido, registrado. Inventamos o mundo a cada mirada. O cinema já 

percebeu isso faz tempo e boa parte do mundo acadêmico continua com certa aversão a esse 

fato, talvez por receio de perder seu estatuto de espaço legitimado de produção de 

conhecimento.  

Pois os conceitos, tanto quanto as teorias, do modo em que aqui se entende, são 

ferramentas inventadas para ler o mundo e, também, para provocar uma ação nele. 

Funcionam, como já dizia Deleuze, como lentes das quais nos apropriamos ou criamos para 

mediar nossa relação com as dinâmicas da vida; os conceitos só fazem sentido, de acordo com 

ele, a partir da experiência que provocam e não enquanto essência absoluta. Nesse sentido que 

o referencial teórico que conduziu essa pesquisa foi um acontecimento, a partir do qual passei 

a enxergar um pouco melhor o que estava à minha volta. Depois desse encantamento 

provocado em mim por um conjunto de reflexões sobre o pós-colonialismo, sobre a 

interculturalidade, que se uniam com a bagagem que eu já carregava cheia de legados do 

pensamento da diferença, parecia que minhas retinas seguiam menos desfocadas. Passei a ver 

coisas que minha miopia e estigmatismo intelectuais não viam, o que ampliou e apronfundou 

minha visão sobre as relações humanas e cotidianas. E esse fato é fundamental, pois, vejam, 

eu não disse que passei a observar meu objeto de estudo com essas lentes e, sim, que passei a 

observar atentamente o cotidiano com elas. Meu campo, portanto, além do recorte que será 

apresentado a seguir, é composto por todas as experiências que vi, vivi, imaginei, ouvi e 

estudei nesses últimos anos. 

 

Metodologia herege: errância e dialogismo 

 

A metodologia utilizada acompanhou necessariamente esse universo teórico, 

principalmente no que tange ao questionamento radical do apreço pela sistematização e 

compilação de muitos dados e informações em contraponto a uma reflexão mais profunda 

sobre as motivações da produção do conhecimento e dos ditames acadêmicos. Concordo com 

Manoel de Barros quando afirma que o mundo precisa de menos informação e mais 

encantamento e, talvez, esse seja um defeito de fabricação para a indústria do Lattes. Mas, 

para a presente pesquisa, não. Antes a poesia que já explicita em si mesma seu fracasso 

enquanto explicação do mundo, que a superstição hierárquica do racional e da ciência em 
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relação às outras formas de apreensão do mundo. Antes encarar a priori a limitação de um 

saber ou de uma tentativa de compreender esse mistério movente que é a vida e o que vive, 

que a presunção de dar conta de um objeto ou sujeito de estudo por meio de uma exaustiva 

garimpagem de elementos que nos levariam ao infinito. Antes o colocar questões, que o tentar 

respondê-las, a não ser que se considere seus limites de compreensão no mesmo movimento 

em que se apontam suas conclusões. Antes a dialogia infinita, circular e sem síntese, que a 

tentativa de convencimento do outro, base de toda colonização e fascismo.  

Se estamos de acordo, voltando a Heráclito, que é a discórdia que imprime movimento 

à vida e o movimento é tudo que temos de concreto na existência, parece mais interessante 

buscar a multiplicidade dinâmica que move tudo que parece dado e instituído. É essa 

multiplicidade, “tanto quantitativa quanto qualitativa, que compõe o mundo enquanto matéria, 

a diferenciação enquanto divergência convergente – isto é, a própria – discórdia que 

possibilita o movimento e que estabelece o tempo. Na apresentação de Heráclito, Discórdia – 

conduz o vir a ser de todas as coisas” (SILVA, 2013, p. 62). Diante dessa irredutibilidade do 

movimento provocado pelo conflito, cabe pensar a trajetória de uma pesquisa mais como a 

escuta dessas forças ou dessas potências de dissenso, que como um trajeto reto. Ou ainda, 

como desafia Deleuze, ativar um ouvido impossível, para “tornar audíveis forças que são não 

audíveis por si mesmas. Em filosofia, trata-se de um pensamento impossível, isto é, tornar 

pensável, por meio de um material de pensamento muito complexo, forças que não são 

pensáveis” (DELEUZE, 2003). 

Daí que poderíamos chamar a metodologia utilizada de “herege”, como fez Ilana 

Feldman (2012) em sua pesquisa de doutorado, ou de “errante” e “dialógica”, como prefiro 

chamar. Dessa perspectiva metodológica, que é ensaísta por vocação, a negociação sobre 

como compreender o universo estudado é dada de forma permanente de acordo com as 

situações que surgem, com as demandas do campo, dos sujeitos ou objetos de estudo, ou 

ainda de acordo com as questões levantadas pelo corpus teórico. É errante porque não parte 

somente de um conjunto pré-determinado de métodos, mas vai se adequando e buscando as 

ferramentas necessárias de acordo com o movimento da pesquisa, abrindo-se para uma 

revisão constante de seus contornos. Ainda que o projeto tenha pressuposto um caminho mais 

ou menos linear, com objetivos definidos, foi na errância e na deriva desses encontros e 

desencontros já mencionados, por meio de um diálogo constante com o que se apresentou, 

que essa metodologia foi traçada. Feldman vai denominar sua metodologia de herege, a partir 

das considerações de Adorno, justamente porque, ao invés de pressupor um distanciamento, 
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impele a um “engajamento crítico e afetivo” (FELDMAN, 2012, p.18). Assim, não se perde 

de vista que os objetos de estudo (no caso dela, filmes) resistem aos conceitos, assim como a 

realidade escapa a eles, o que assegura certa autonomia, ainda que relativa, ao universo 

pesquisado.  

Nesse caminho, a pesquisa se aproximou de um ensaio que não se furtou de suas 

limitações e do seu engajamento, além de ter convocado para a análise crítica tantas 

referências quanto foram necessárias, de distintas temporalidades e espaços; poéticas, 

musicais, audiovisuais, acadêmicas, além de entrevistas, pesquisas de institutos, relatórios de 

governo, postagens de facebook. Sim, as redes sociais permitiram uma perambulação 

rizomática, possibilitando encontros inesperados com reflexões que confirmavam a tese de 

que a sabedoria está espalhada, distribuída e capilarizada para além, muito além das fronteiras 

acadêmicas. Mas não só, muitos pesquisadores de universidades se utilizam das redes sociais 

para pensarem, como Ivana Bentes e Eduardo Viveiros de Castro, referências importantes para 

as questões aqui colocadas. 

 

Trajetórias e contornos da pesquisa 

 

O primeiro projeto de pesquisa proposto para o doutorado partia de uma inquietação 

inicial sobre os impactos da dissociação entre as políticas culturais e as políticas de 

comunicação no Brasil e tinha como recorte um estudo comparado entre as realidades 

brasileira e francesa. A hipótese era a de que esse descompasso, no Brasil, revelava uma série 

de outras limitações do Estado para lidar com a diversidade cultural. À medida que as leituras 

foram acontecendo, já nesse processo de investigação, me parecia incabível continuar 

cotejando Estados com processos históricos e sócio-culturais tão díspares, principalmente 

depois que entrei em contato com as reflexões acerca das colonialidades e da geopolítica do 

conhecimento. Por meio desse encontro, o projeto dava sua primeira guinada, que 

acompanhava meu amadurecimento crítico-reflexivo, mas também uma série de inquietações 

que levaram durante um tempo a certa perambulação excessivamente teórica, que demorou 

para se reterritorializar em um novo recorte, capaz de agenciar todas as linhas e fluxos que 

gostaria de trabalhar na tese. 

Depois de muitos diálogos com meus orientadores, especialmente com José Márcio 

Barros, que na ocasião era meu co-orientador, chegamos à definição de que o Programa 

DocTV, realizado pelo Ministério da Cultura durante as gestões do Governo Lula, era o 
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campo perfeito, para o qual convergiam todas as questões que me afetavam; em síntese, as 

articulações entre cultura, comunicação, política e interculturalidade. Mas, ainda assim, o 

recorte estava muito amplo e um tanto impreciso, já que, ao longo das 4 edições do DocTV, 

foram realizados cerca de 150 filmes. Durante o exame de qualificação, a banca considerou 

necessário que eu assistisse a um número expressivo desses documentários produzidos, a fim 

de dar conta de refletir sobre a questão central da tese, qual seja se o DocTV poderia ser 

considerado uma política pública que acolhe as diferenças e fomenta o diálogo intercultural. 

E, de um ponto de vista geral, se seria possível ao Estado promover a expressão das 

diferenças ou se as mesmas já estariam capturadas pelo aparelho estatal no momento em que 

atendem às suas prerrogativas. Em conversa com Alexandre Barbalho, que participou da 

banca de qualificação, e em comum acordo com meu orientador, Paulo Miguez, definimos 

que seria mais interessante focar no DocTV IV. Como essa foi a última edição, por um lado 

sintetizava todas as potencialidades e limitações das demais; por outro, já existia uma 

expectativa do campo agenciado pelo Programa, na ocasião do lançamento dessa última 

chamada pública, além de um histórico de produções.   

Buscamos, por meio do referencial teórico e metodológico trabalhado, cartografar o 

campo de estudos em questão, o que significou captar os vetores heterogêneos e os arranjos 

processuais que compõem uma política pública, na tentativa de entender as singularidades, 

fraquezas e potencialidades presentes nesse arranjo entre cultura, comunicação e política que 

o DocTV agenciou. Em uma cartografia trabalham elementos múltiplos que envolvem desde 

instituições sociais, forças políticas, construções históricas, até representações identitárias e 

paradigmas conceituais. Desse modo, a tarefa essencial foi a de estar atento às intensidades 

que atravessam o campo social, dando passagem a novas criações de sentido e de produção de 

realidade. Pensar um campo de estudos por meio de uma perspectiva macro e micropolítica 

tem sempre como pressuposto uma não essencialização do contexto sócio-cultural e, 

particularmente, do poder, o que implica relações de forças que se modificam conforme a 

época (DELEUZE, 2005). 

Desse modo, no primeiro capítulo, refletimos sobre as ideias de colonialidade de saber, 

colonialidade do poder, de geopolítica do conhecimento e de interculturalidade. A partir desse 

referencial conceitual, pensamos como a cultura ocidental – vetorizada pela tríade ciência, 

Estado e cristianismo – subalternizou, por meio da concepção de modernidade, diversas 

formas de saberes que escapavam à racionalidade científica ou ao padrão intersubjetivo 

moderno. A episteme científica se consolidou por meio de uma auto-afirmação hierárquica em 
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relação às formas de conhecimentos denominadas, desde então, como tradicionais, míticas, 

mitológicas, subjugando-as. Acontece que o conhecimento científico, que se pretende 

universal e mais rigoroso, também é localizável e limitado. O que nos leva a reconhecer que: 

o exercício do pensamento está distribuído por toda parte e que do diálogo entre esses 

conhecimentos podem surgir estratégias para criação de novos horizontes de futuro possíveis, 

sem perder de vista, ainda, que o pós-colonialismo não significou o fim do colonialismo, mas, 

sua reconfiguração. Além disso, é nesse capítulo que definimos os contornos do que 

entendemos por diálogo intercultural e delimitamos as diferenças entre essa noção e a de 

diversidade cultural. 

No segundo capítulo, refletimos sobre a forma com que o Estado e seus mecanismos 

específicos se estruturaram historicamente, para, então, chegarmos ao debate sobre a 

necessidade de reinvenção do Estado, por meio de uma democracia intercultural (SANTOS, 

2009) ou de uma democracia plural e radical (MOUFFE, 1996), a fim de que a participação 

das diferenças no jogo político do Estado deixe de ser um discurso esvaziado ou condicionado 

a práticas pontuais e se configure como uma “nova pedagogia política”. Tal reflexão chama a 

atenção para as limitações da democracia liberal, com sua baixa intensidade para promover a 

democratização de fato, porque, dentre outras explicações, não garante as condições de 

igualdade política, reduz a participação quase sempre ao voto e não reconhece outras 

identidades, se não as individuais; ou seja, desconhece as identidades culturais coletivas. 

O desafio foi refletir sobre a possibilidade de construção de uma interculturalidade 

igualitária, tendo como foco a participação política nas decisões do Estado, o que colocou em 

nosso horizonte a seguinte constelação de questões: como garantir que a cultura, ou os 

valores, a sabedoria, a cosmovisão, dos grupos marginalizados sejam levadas em conta nos 

processos políticos, sem que sejam considerados inadequados, precários, limitados em vista 

da racionalidade adotada pelo Estado? Em outras palavras, como levar a democracia à sua 

máxima potência permitindo que matrizes culturais diversas entrem em diálogo, disputa, 

tensão igualitária nas questões relativas às intervenções estatais?  

A potencialidade do diálogo intercultural foi apontada, nesse sentido, como 

possibilidade para fomentar uma democracia mais plural e radical. Nesse sentido que se 

coloca a importância do audiovisual, capaz de recriar imaginários e difundir representações 

múltiplas sobre as diferenças. O audiovisual foi entendido, então, como ferramenta com 

potencial para promover esse diálogo intercultural, em vista do processo de subalternização 

que a cultura oral sofreu ao longo do processo de colonização e no bojo da sociedade 
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imagética que vivemos.  

Daí a importância de analisar, no capítulo 3, o DocTV como política cultural potente 

para criar e difundir novos olhares que imaginaram o Brasil. Para tanto, além de um breve 

histórico do seu processo de formulação, implementação e da avaliação dos seus resultados, 

de um ponto de vista quantitativo e qualitativo, também consideramos importante abordar 

brevemente os discursos e teorias que compõem o campo do documentário, por meio de uma 

síntese do que vem sendo pensado por estudiosos, pesquisadores e críticos que também 

influenciam nos processos políticos e culturais do audiovisual. Por fim, apresentamos uma 

cartografia da pluralidade cultural implicada no Programa, por meio da análise de 30 

documentários assistidos, em um universo de 55 produzidos nessa 4ª edição. Tal análise 

buscou relacionar essa produção documental com a expressão das diferenças e o potencial 

dessa dinâmica para promover o diálogo intercultural, impactando na reinvenção do 

imaginário sobre a multiplicidade que compõe esse país polifônico, plural, inclassificável que 

o DocTV serviu de canal para revelar. 

Bom atravessamento! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O mundo real aparece na imagem como se estivesse entre 

parênteses (Emmanuel Levinas) 
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Capítulo 1 – O desafio do intercultural: refletir sobre as relações entre colonialidade, 

culturas, política e saber 

 

 
Pontos de vista 

Em algum lugar do tempo, mais além do tempo, o mundo era cor de cinza. Graças 

aos índios ishir, que roubaram as cores dos deuses, agora o mundo resplandece; e 

as cores do mundo ardem nos olhos que as olham. 

Ticio Escobar acompanhou uma equipe de televisão, que viajou até o Chaco, vinda 

de muito longe, para filmar cenas da vida cotidiana dos ishir. 

Uma menina indígena perseguia o diretor da equipe, silenciosa sombra colada ao 

seu corpo, e olhava fixo a sua cara, muito de perto, como querendo meter-se em 

seus estranhos olhos azuis. 

O diretor recorreu aos bons ofícios de Ticio, que conhecia a menina e entendia a 

sua língua. Ela confessou: 

— Eu quero saber de que cor o senhor vê as coisas. 

— Da mesma que você – sorriu o diretor. 

— E como é que o senhor sabe de que cor eu vejo as coisas? 

[Eduardo Galeano, Bocas do Tempo, 2004] 

 

 

Começo com uma reflexão, que é, ao mesmo tempo, a tentativa de demarcar um lugar 

de fala: tomando essa crônica de Galeano como referência para pensar o exercício da 

produção de conhecimentos, de qual personagem – que se traduz, aqui, em arquétipos – nos 

aproximamos mais quando imaginamos ou exercemos o papel de intelectual? Ou, para 

ampliar ainda mais a reflexão, com qual deles nos identificamos quando entramos em contato 

com nossas alteridades? O texto ilustra a indagação que busca-se desenvolver aqui: qual a 

relação entre saber, cultura e poder? Quais as implicações políticas desse agenciamento
1
? 

Antes, porém, faz-se necessário observar que a escolha pela criação (e leitura) de 

arquétipos, no entendimento aqui proposto, se explica muito mais por seu funcionamento 

(criativo, prático, imagético) que por sua tradição ligada a formulações universalistas e 

essencialistas do humano. Os arquétipos, nesse caminho reflexivo, guardam um potencial 

produtivo e inventivo, na medida em que podem condensar significados e representações 

históricas e, a partir delas, provocar deslocamentos de sentidos e imagens congeladas 

socialmente. O texto de Galeano, bem como os arquétipos, os filmes e as músicas que se 

seguem, podem funcionar como uma alegoria, de acordo com o posicionamento assumido por 

James Clifford ao tratar das experiências etnográficas: “um reconhecimento da alegoria 

                                                 
1
 Como observei em minha dissertação de mestrado, parto da noção de “agenciamento” descrita por Félix 

Guattari, que a entende como mais ampla e mais complexa que as noções de estrutura ou sistema, porque 

envolve componentes heterogêneos que vão desde dimensões biológicas, sociais e maquínicas, até instâncias 

afetivas, imaginárias e gnosiológicas (GUATTARI, 2005, p.380). Desse modo, a referência ao termo indica uma 

complexidade na apreensão dos processos e variáveis aqui estudados, que não devem ser pensados apenas a 

partir de um quadro circunscrito de determinantes (MOREIRA, 2007). 
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enfatiza o fato de que retratos realistas, na medida em que são ‘convincentes’ ou ‘ricos’, são 

metáforas extensas [...] A alegoria (de maneira mais forte que a ‘interpretação’) destaca a 

natureza poética, tradicional e cosmológica de tais processos de escrita” (CLIFFORD, 2002, 

p. 65). 

Para ele, esse reconhecimento da alegoria subjacente aos textos etnográficos é, 

inclusive, um compromisso ético, pois “requer que [...] lutemos para confrontar e assumir a 

responsabilidade sobre nossas sistemáticas construções sobre outros e sobre nós mesmos 

através dos outros” (CLIFFORD, 2002, p. 95). Desse modo, ao mesmo tempo em que 

buscamos referências nas alegorias para realizar nossas leituras acadêmicas do mundo, 

acabamos, no mesmo movimento, escrevendo as nossas próprias. 

 

1.1 Arquétipo do diretor – sobre a colonialidade do poder e do saber 

 

O personagem do diretor representa um determinado modo de relação com o 

conhecimento e com a diferença que assume uma verdade como dada ou que parte de um 

absoluto para sua ação/reflexão. Diante do questionamento da menina ele dá uma resposta 

aparentemente óbvia para uma pergunta impensável dentro de sua concepção de mundo. A 

imagem do diretor – vindo de muito longe para filmar um grupo indígena – é arquetípica, 

ainda, por identificar algumas das marcas de diferenciação forjadas no contexto do 

colonialismo, que persistem ainda hoje. 

O diretor, ao pressupor uma igualdade humana na forma de enxergar as cores do 

mundo, acaba por desconsiderar justamente a diferença com que outras culturas / pessoas 

apreendem o que parece dado a priori. Um pressuposto que, no mesmo movimento que parte 

de uma igualdade universal (“da mesma [cor] que você”), coloca em situação de desigualdade 

a criança que parece não saber algo tão elementar, ou seja aponta para uma falta. 

Esse tipo de situação foi amplamente debatido nas Ciências Sociais, desde que alguns 

estudiosos começaram a questionar os relatos difundidos por antropólogos e etnólogos, que 

iam a campo com categorias já estabelecidas e, a partir delas, descreviam esses “outros”. 

Assim, os grupos indígenas, negros, da periferia, os orientais, os homossexuais, as mulheres e 

todos demais entendidos como diferença, tornaram-se objetos de estudo ou de registro. O 

problema, nesse processo, não é o fato das investigações partirem de categorias, conceitos ou 

hipóteses estabelecidas desde o contexto do pesquisador. A questão política, associada à 

relação intrínseca entre saber e poder, se revela quando naturalizamos esse conjunto a priori 
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ou simplesmente nos esquecemos que ele existe. As implicações desse olvidar ou dessa 

abstração são muitas e estão historicamente registradas: desde a exotização e essencialização, 

até o massacre epistemológico-linguístico-cultural, infantilização, disciplinarização, 

evangelização, dentre tantas outras práticas que partem de uma negação do saber e da cultura 

do outro, subalternizando-o.   

O diretor rompe com a dialogia proposta pela menina ao considerar absoluto seu jeito 

de olhar o mundo e a inscreve numa hierarquia de conhecimento, negando sua diferença. 

Podemos citar várias passagens literárias que nutrem nosso imaginário com alegorias como 

essa de Galeano. No livro “Do amor e outros demônios”, do colombiano Gabriel García 

Marquéz, também encontramos uma multiplicidade de situações arquetípicas dessa 

subjulgação ou anulação mesmo da alteridade.  

Resumidamente, o enredo apresenta a história de uma jovem, filha de nobres 

decadentes, mas criada pelos escravos da família, dos quais aprendeu a língua, as danças, a 

religião, em suma, todas as referências para a vida. Sierva María de Todos los Àngeles é 

mordida por um cachorro em um período de surto da raiva. Esse acontecimento serve de mote 

para o desenlace da narrativa: embora ela não apresente sintomas da doença, seu pai a retira 

de seu contexto sociocultural – o pátio dos escravos – para tratá-la em sua casa. Violência 

simbólica que surte efeitos na forma como a menina é diagnosticada: primeiro, pela própria 

família; depois, pelo médico, e, por fim, pela Igreja, que tenta exorcizar seus demônios, leia-

se a cultura africana com a qual a menina se identifica. O interessante é notar, no romance, as 

diversas leituras possíveis de um mesmo “mal”; para além disso, a impossibilidade de diálogo 

entre essas perspectivas e os impactos dessa dinâmica na esfera do doméstico, ou nos 

“detalhes de vida”, como nos diz Bhabha (1998). A trajetória da personagem pode ser vista 

como uma alegoria do processo de colonização do saber e do poder, em que todas as formas 

de pensar, de interpretar as experiências, que não aquela eurocêntrica e cristã, são 

domesticadas, caladas, “exorcizadas”, ou simplesmente dizimadas. 

Esse pano de fundo literário potencializa o que aqui se pretende discutir: questões 

acerca da colonialidade do saber e da geopolítica do conhecimento (para, adiante, discutirmos 

possíveis entrelaçamentos com as políticas culturais nos dias de hoje). Ainda que as histórias 

não se passem em um contexto pós-colonial, como o nosso, elas trazem elementos 

importantes para a reflexão sobre a hierarquização dos saberes forjada pelo discurso científico 

e disseminada – em muitos momentos, forçosamente – a todos os povos colonizados; permite 

pensar, ainda, como ciência, religião e Estado caminharam juntos nesse contexto de 
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subalternização de toda uma pluralidade de formas de pensar e experimentar o mundo. 

Outra importante referência artística e imagética, que funciona como alegoria para 

pensar essa relação nada dialógica que se estabeleceu entre as culturas a partir da colonização, 

é o filme O Leão de Sete Cabeças, de Glauber Rocha. O filme, pouco conhecido e gravado em 

1970, na África, foi a primeira produção do cineasta no exílio. Nas palavras dele, trata-se de  

uma história geral do colonialismo euro-americano na África, uma epopéia 

africana, preocupada em pensar do ponto de vista do homem do Terceiro Mundo, 

por oposição aos filmes comerciais que tratam de safáris, ao tipo de concepção dos 

brancos em relação àquele continente. [...] Escolhi a África porque me pareceu um 

continente com problemas semelhantes aos do Brasil. (ROCHA, 1970 apud 

ALMEIDA, 2005, s/p)   

 

Um dos personagens, chamado – não fortuitamente – Zumbi, logo no início do filme, 

já estabelece o lugar político e histórico de fala do cineasta. Essa narrativa, deslocada dos 

livros, amplia (ou põe em parênteses, como na assertiva de Levinas que serviu de epígrafe a 

esse capítulo) inúmeros estudos, relatos, pesquisas sobre o impacto da colonização. Diz o 

personagem:  

 

Há 2 mil anos, leões e leopardos corriam livres pela floresta. Os deuses eram livres 

nos céus e mares. Há 500 anos vieram os brancos e suas armas de fogo 

massacraram leões e leopardos, incendiaram o céu e a terra dos deuses. Levaram 

nossos reis e nosso povo para a América como escravos. Nossos deuses partiram 

com eles. Na América, viram os sofrimentos de nossos reis e de nosso povo. Os 

negros trabalharam para enriquecer os homens brancos. Seu suor era de sangue que 

adubou os tabacais, algodoais, canaviais e todas as outras riquezas da América. 

(LEÃO..., 1970)  

  

Em outra passagem, muito representativa das questões que aqui estão sendo tratadas, 

os personagens brancos, que representam os colonizadores, tentam traduzir para o homem 

mais rico da região a proposta de retirada pacífica (imagem 1), desde que ele assumisse o 

posto de primeiro presidente local. Ele diz, algumas vezes, que não está entendendo nada do 

que está sendo dito, mas após algum diálogo parece compreender o que está em negociação e 

aceita o lugar de poder ofertado; acaba se vestindo – literalmente – com a roupagem dos 

brancos (imagem 2). Glauber cria, assim, uma alegoria poderosa para a relação entre a 

colonialidade do poder e do saber, pois no momento em que essa roupagem do colonizador é 

vestida, assume-se exatamente o mesmo lugar daquilo que se pretendia combater.      
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    (Imagem 1: frame filme Leão...)    (Imagem 2: frame filme Leão...) 

 

Guardada toda a importância de Frantz Fanon para o pensamento decolonial, essa cena 

do filme parece ter íntima relação com a crítica que Renato da Silveira (2005) faz da trajetória 

desse psiquiatra, filósofo e revolucionário. Silveira observa que ele era “um ‘assimilado’, 

afro-descendente educado dentro dos padrões ocidentais, médico apegado aos valores da 

racionalidade científica, seu projeto político era a modernização das sociedades terceiro-

mundistas nos quadros de um Estado de tipo europeu” (SILVEIRA, 2005, p.40). O autor não 

desconsidera a importância fundamental de Fanon (seu pensamento e ação) para a luta contra 

a exploração dos povos colonizados e em nome da justiça social, mas chama a atenção para o 

fato de que ele porta as mesmas categorias modernistas e eurocêntricas que entende as 

culturas tradicionais como um estágio a ser ultrapassado (“pré-capitalista”) rumo ao 

progresso. 

Toda a vida de Fanon foi dedicada à batalha contra “as instituições coloniais e racistas 

do mundo moderno” (GORDON, 2008 apud FANON, 2008), ou seja, contra a colonialidade 

do poder. Contudo, e é essa a reflexão que tentaremos desenvolver, ao assimilar as categorias 

epistemológicas forjadas no mesmo cenário que era o alvo de seu combate, ele não conseguiu 

superar a colonialidade do saber (QUIJANO, 2005), no que tange, por exemplo, sua 

concepção de culturas tradicionais. 

A ideia de que precisamos nos desfazer desse “espelho que sempre nos distorce”, o 

eurocentrismo, para conseguirmos promover uma descolonização do pensamento, é defendida 

por Aníbal Quijano (2005) e uma gama de pesquisadores latino-americanos (WALSH, 2004; 

MIGNOLO, 2002; SCHIWY, 2002; CASTRO-GOMÉZ, 2005; dentre outros). As críticas 

desses estudiodos tanto propõem uma revisão do “mito” da modernidade como fenômeno 

eminentemente europeu quanto apontam a necessidade de que estratégias epistemológicas e 

políticas sejam criadas para que os países colonizados consigam pensar / ultrapassar seus 

problemas a partir de um diálogo intercultural efetivo entre todos os grupos socioculturais que 
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os compõem. 

Desde outro lugar de fala e referencial epistemológico, os estudos subalternos também 

propõem a revisão da história da colonização pela perspectiva dos povos explorados. Como 

observa Dipesh Chakrabarty (2010), ao narrar o início da constituição desse campo de estudos 

na Índia, o principal objetivo dessa historiografia subalterna era questionar qualquer história 

universalista do capital e da modernidade, estabelecendo uma crítica aos marxistas que 

consideravam as revoltas campesinas como “pré-políticas” e retrógradas, porque se 

organizavam em torno de eixos como parentesco, religião, casta. Portanto, inscreviam esses 

posicionamentos políticos em uma história linear, pré-capitalista, que deveria ser superada a 

fim de se alcançar a “modernidade burguesa” e sua noção de democracia, associada aos 

direitos de cidadania, à economia de mercado, à liberdade de imprensa e ao Estado de direito 

(CHAKRABARTY, 2010).  

A contribuição dos estudos subalternos, então, seguindo a análise de Chakrabarty, se 

expressa na crítica que fizeram ao historicismo e ao eurocentrismo, no questionamento da 

ideia de nação, na ênfase dada à problematização das propriedades textuais dos documentos 

de arquivos, registrados por uma elite política, o que já delimitava quais atores sociais 

“contariam” a história nacional. Ou seja, os estudos subalternos tentaram abrir espaço para 

que o ponto de vista do subalternizado viesse à tona, como no provérbio africano, citado por 

Galeano, que diz: “até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias de caçadas 

continuarão glorificando o caçador” (GALEANO, 2013, p.116).  

 

1.2 Geopolítica do conhecimento, colonialidade do poder e do saber 

 

O colonialismo, como argumenta Quijano (2005), implicou a incorporação de tão 

diversas e heterogêneas histórias culturais e saberes a um único mundo dominado pela 

Europa, o que significou para esse mundo uma configuração cultural, intelectual, em suma 

intersubjetiva. Nesse processo, a América Latina surge (ou seja, é construída) como nova 

identidade geocultural e, no mesmo movimento, os diversos povos que aqui já habitavam são 

aglutinados em uma única identidade cultural, os índios, e as diferenciadas populações vindas 

da África, negros. A raça torna-se critério de dominação e de justificação da superioridade 

européia.  

Silveira, em sua análise do papel do racismo científico na construção da hegemonia 

ocidental, observa que 
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no caso específico da discriminação racial que favoreceu o europeu e atingiu todos 

os demais povos do mundo, o racismo não foi apenas um resultado da falta de 

conhecimento, de discernimento, de solidariedade, ele não foi apenas a falta de 

algo, foi uma presença, uma positividade, teve um cunho científico e jurídico, 

informou doutrinas eruditas, enaltecidas pelo prestígio da ciência. O racismo 

europeu, no século XIX, foi institucionalizado e esmagadoramente majoritário na 

opinião das elites cultas e das classes governantes. (SILVEIRA, 1999, p. 88) 

 

O autor continua a argumentação sublinhando que os cientistas, naquele contexto, se 

alinhavam aos propósitos de conquista e dominação coloniais. “A vigência deste racismo 

científico oficializado ocasionou mudanças nos modos de legitimação do poder e reestruturou, 

em escala mundial, o imaginário coletivo, a educação pública, os padrões da credibilidade e 

os mecanismos de formação da opinião (SILVEIRA, 1999, p. 90). Essa reflexão é 

fundamental para entendermos as implicações dessa “ideia-força” que perduram, ainda hoje, 

em nossas relações sociais, políticas, culturais. 

O processo de colonização expropriou e reprimiu, tanto quanto se mostrou necessário, 

os grupos dominados, suas formas de produção de conhecimento, de sentidos e de 

subjetividades, condenando-os a um lugar de subculturas iletradas ou incultas, “despojando-os 

de sua herança intelectual objetivada” (QUIJANO, 2005, s/p). E já que desprovidos de 

racionalidade e conhecimentos rigorosos, a saída, justificada como missão civilizatória, foi 

ensiná-los a cultura dos dominadores, fosse por meio da catequização ou do letramento. 

“Todo esse acidentado processo implicou no longo prazo uma colonização das perspectivas 

cognitivas” (QUIJANO, 2005, s/p).  

A esse elemento, Quijano (2005, 2002) chama de colonialidade do saber, prática 

impulsionada pela ciência moderna e sua hegemonia epistemológica, ou seja sua auto-

referência como única forma de acesso a um conhecimento rigoroso e, portanto, a postulação 

de seus questionamentos como os únicos válidos. A produção científica se considera, assim, 

detentora de uma verdade que abre as portas para a compreensão real dos fenômenos sociais, 

por meio de procedimentos universalizáveis, abstratos e sistemáticos. Como sintetiza Silveira, 

 

a Ciência tinha ganho contra a Igreja a dura guerra pela prerrogativa de falar a 

Verdade sobre a natureza e a sociedade, tinha se associado à técnica e à indústria, 

tinha criado instituições poderosas nas quais produzia-se um discurso que era 

sinônimo de pertinência e potência. Este discurso — com seu raciocínio abstrato, 

sua linguagem descritiva e argumentativa, suas quantificações, técnicas e métodos 

específicos — estabeleceu “objetivamente” a superioridade racial das elites 

européias, o que conotava sua superioridade cultural, religiosa, moral, artística, 

política, técnica, militar e industrial. Tudo cientificamente comprovado. 

(SILVEIRA, 1999, p. 90) 
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Ao homem comum, especialmente àqueles não ocidentais, restavam as ideias 

equivocadas, pautadas na doxa
2
. Muitos dos teóricos sociais dos séculos XVII e XVIII, 

pontua Santiago Castro-Gómez (2005), defendiam que a “espécie humana” atravessa 

diferentes “estágios” de aperfeiçoamento até alcançarem a “maioridade” a que chegaram as 

sociedades modernas européias. “O referencial empírico utilizado por este modelo heurístico 

para definir qual é o primeiro ‘estágio’, o mais baixo na escala de desenvolvimento humano, é 

o das sociedades indígenas americanas tal como estas eram descritas por viajantes, cronistas e 

navegantes europeus” (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 173). Selvageria, barbárie, ausência 

completa de arte, ciência e escrita, superstição, primitivismo, luta de todos contra todos, 

foram algumas das categorias utilizadas para descrever esses povos, em contraponto à 

alteridade européia, construída como “o outro” absoluto. Esse estágio a ser alcançado por 

todos os povos é onde impera “a civilidade, o Estado de direito, o cultivo da ciência e das 

artes. O homem chegou ali a um estado de ‘ilustração’ em que, no dizer de Kant, pode 

autolegislar-se e fazer uso autônomo de sua razão. A Europa demarcou o caminho 

civilizatório pelo qual deverão transitar todas as nações do planeta” (CASTRO-GÓMEZ, 

2005, p. 173). 

Essa pretensão universal da ciência moderna esconde algo importante: sua localização, 

o que quer dizer que a história do conhecimento “está marcada geo-históricamente, geo-

políticamente y geo-culturalmente; tiene valor, color y lugar de origen” (WALSH, 2004, s/p). 

O que Catherine Walsh sublinha é nada mais que o lugar de fala do produtor de conhecimento 

e, portanto, das categorias com que ele pensa e interpreta o mundo. Essa localização, no 

entanto, é atribuída apenas aos saberes não científicos: estes são considerados particulares, 

não-universais, populares (MATO, 2009). Seus detentores tampouco são considerados 

intelectuais, já que não têm condições de pensar sequer suas próprias experiências, a não ser 

por meio de interpretações míticas ou mitológicas (desqualificadas como formas menores de 

                                                 
2
  A maneira como se distingue doxa (entendida como opinião, senso comum) e conhecimento científico está 

bem sintetizada por Marilena Chauí (2000) ao descrever a atitude científica com as seguintes características: seu 

objetivo é buscar as estruturas universais das coisas investigadas, utilizando-se de medidas, padrões, critérios de 

comparação e avaliação; procura separar os elementos subjetivos e objetivos de um fenômeno e construí-lo como 

“um objeto do conhecimento, controlável, verificável, interpretável e capaz de ser retificado e corrigido por 

novas elaborações” (CHAUÍ, 2000, p. 318). Assim, “a ciência distingue-se do senso comum porque este é uma 

opinião baseada em hábitos, preconceitos, tradições cristalizadas, enquanto a primeira baseia-se em pesquisas, 

investigações metódicas e sistemáticas e na exigência de que as teorias sejam internamente coerentes e digam a 

verdade sobre a realidade. A ciência é conhecimento que resulta de um trabalho racional” (CHAUÍ, 2000, p. 

319). Recorremos, aqui, a essa definição de Chauí não para referendá-la, mas para elucidarmos ainda mais o 

objeto de nossa crítica, afinal já muito já se discutiu sobre a fragilidade dessa operação científica de separar as 

partes do todo para verificá-las, excluindo inúmeras variáveis que mudariam os resultados das pesquisas. 
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conhecimento, em vista da suposta racionalidade científica)
3
. Assim, a colonialidade do poder 

(projeto de dominação política da expansão européia) instaura uma diferença que não é 

apenas étnica e racial, mas também colonial e epistêmica (colonialidade do saber). Dessa 

maneira, é descartada, por exemplo, “la noción del indígena como intelectual, como alguien 

que puede intervenir directamente en la producción de conocimiento” (WALSH, 2004, s/p). 

Ou seja, o conhecimento, assim como a economia, funciona por meio de uma 

geopolítica. As ideias de “colonialidade de saber” e de “geopolítica do conhecimento” 

chamam a atenção para o fato de nos orientarmos por um conjunto de categorias de 

pensamento forjadas em um contexto sociocultural diferente do nosso. Conhecimentos, estes, 

que não são deslocalizados, desincorporados, como querem a sua pretensa universalidade e 

abstração, mas tão particulares quanto os demais, o que leva a uma necessidade de olharmos 

para nossas próprias epistemes e construirmos outras a partir delas.  

A armadilha criada por essa forma específica de epistemologia eurocêntrica faz com 

que muitos a entendam como o único modo de pensar possível. Como assinala Carlos Walter 

Porto-Gonçalves a partir de Walter Mignolo, o pensamento existe “em todos os lugares onde 

os diferentes povos e suas culturas se desenvolveram e, assim, são múltiplas as epistemes com 

seus muitos mundos de vida. Há, assim, uma diversidade epistêmica que comporta todo o 

patrimônio da humanidade acerca da vida, das águas, da terra, do fogo, do ar, dos homens” 

(PORTO-GONÇALVES, 2005, p.10). Como alerta Quijano, a ciência não subsume toda a 

história cognoscitiva nem entre os europeus; ela não abarca todas as formas de saber na 

Europa Ocidental, mas se torna uma perspectiva hegemônica dentro do novo padrão mundial 

de poder (o colonialismo). 

Não se trata, de modo algum, de desconsiderar a importância que o modelo de 

conhecimento científico assume e os avanços na qualidade de vida que ele permite. A questão 

é um tanto mais complexa e Jean-Pierre Warnier a esclarece de forma enriquecedora ao dizer 

que 

em qualquer lugar do mundo, ou quase, qualquer pessoa que soubesse que 

um hospital ou simples dispensário bastaria para salvar a vida de seu filho ou 

de seu cônjuge, não teria um segundo de hesitação. Mas, com o dispensário, 

é preciso eletricidade, estradas, veículos, um refrigerador para os soros e as 

                                                 
3
 Como bem pontua Viveiros de Castro, o conceito filosófico de mito funciona como um “conceito-insulto”, 

“designando a antítese da razão, da crítica, da autonomia do pensar humano”. Por isso, para esse autor, seria 

preciso “recuperar e renovar o conceito de mito. Para começar, evitando seu uso como denúncia e desprezo do 

pensamento do outro. Em seguida, levando profundamente a sério a observação sibilina de Lévi-Strauss (que 

parafraseio aqui com grande liberdade) de que o mito não pode ter sentido, pois é o sentido que é mítico. O mito 

é o doador do sentido, logo, é ilegitima e risível a pretensão de dar-lhe sentido, a partir de um lugar não-mítico”. 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2014, s/p) 
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vacinas, meios de comunicação, pessoal qualificado, em suma uma 

sociedade industrial. Esta escolha, aparentemente clara, complica-se, pois o 

dispensário não responderá à questão colocada pela doença e pela ameaça de 

morte, ao sujeito ou ao social: de onde vem o sofrimento? Por que ele atinge 

meu filho e não outra criança? Quem foi o feiticeiro? Que ancestral está 

descontente? Isto explica os itinerários terapêuticos complexos que, no 

mundo inteiro, ligam o dispensário ao curandeiro.  (WARNIER, 2003, p. 

136) 

 

O autor vai chamar a tentativa de universalização da ciência ocidental, então, de 

“cavalo de Tróia”: ao mesmo tempo em que a democratização de seus 

produtos/técnicas/recursos torna-se quase indispensável no “sistema-mundo moderno-

colonial”
4
 (QUIJANO, 2005), eles servem, também, de vetores da cultura ocidental ou, mais 

especificamente, do eurocentrismo.  

A reflexão que se apresenta para a discussão é: se a questão não é ser simplista a ponto 

de desconsiderar a importância da ciência moderna e da própria modernidade só por serem 

elas produtos da cultural ocidental, profundamente relacionadas à colonialidade, e já que 

tampouco se pode deixar de lado seu caráter arbitrário frente às demais formas de saber, quais 

as estratégias para que se enxerguem os problemas (e as soluções para eles) de um 

determinado contexto e suas potencialidades sem que se tome como referência esse “espelho 

que sempre nos distorce” (QUIJANO, 2005)?   

 

1.3 Eurocentrismo: o conceito e suas implicações atuais 

 

Antes, é preciso entender bem o que está por trás da ideia de eurocentrismo. Como 

ensina Quijano, trata-se do discurso que coloca a Europa como epicentro da modernidade e 

pensa toda a trajetória civilizatória, como já vimos, desde um estado de natureza até o 

presente dos países desenvolvidos, considerado o mais avançado estágio já alcançado pela 

humanidade. Nesse sentido, o grau de progresso de cada Estado-nação é medido de acordo 

com parâmetros que têm como referência categorias criadas na modernidade européia. Dizer 

que somos subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, por exemplo, já demonstra uma 

fronteira e um ponto de chegada.  

Mignolo (2002), em uma crítica contundente ao eurocentrismo, vai dizer que estamos 

tão acostumados a pensar por meio dessas categorias que fica difícil nos desvencilharmos 

                                                 
4
 Termo usado por Quijano para denominar o sistema que se pretende mundial e está centrado na modernidade e 

na colonialidade. Esse sistema que tem início no século XVI é o que hoje todos denominam de globalização 

econômica. 
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dessa camisa de força, visto que até os críticos do “Império”
5
 reproduzem uma perspectiva 

eurocêntrica ao pensar os problemas do capitalismo, neoliberalismo ou da globalização. 

Assim é que Quijano (2005), Mignolo (2002), dentre outros, vão argumentar que o 

materialismo histórico dos marxistas é a versão mais eurocêntrica das teorias críticas porque 

simplesmente não consegue imaginar saídas para um determinado sistema 

econômico/político/social fora dos mesmos eixos que o constituem. 

Podemos estender essa crítica a toda uma gama de pensadores do que se chama pós-

modernismo. Ainda que suas reflexões sejam fundamentais para compreensão de muitos 

aspectos da contemporaneidade, à luz desses pensadores latino-americanos é possível 

perceber como o entendimento de mundo deles se faz desde uma localização no contexto de 

produção de conhecimento eurocentrista. Assim, não é fortuito que autores como Marshall 

Berman (1986), Zygmunt Bauman (2001), David Harvey (2004), dentre muitos outros que 

poderiam ser listados, situem o contexto atual de fragmentação, fluidez ou desmanchamento 

dos sólidos em uma mesma leitura de mundo sequencial que parte do par modernismo-

modernização, cujo berço é naturalmente a Europa. O problema é que essa compreensão da 

modernidade esconde ou simplesmente omite seu lado obscuro: o colonialismo.  

Observemos, por exemplo, o relato de Berman em seu livro “Tudo que é sólido se 

desmancha no ar”: o autor desenvolve uma reflexão sobre as relações entre modernismo e 

modernização na obra de Marx, no intuito de problematizar o dualismo que muitos estudiosos 

estabelecem entre essas dimensões ao tratarem da gênese da modernidade. Para tanto, Berman 

argumenta que não faz sentido contrapor a ideia de modernização – relacionada ao 

desenvolvimento econômico e político – à ideia de modernismo – referente ao universo 

artístico e cultural. Essa dissociação esconde a própria dinâmica de formação do modernismo 

que teria surgido graças às possibilidades abertas pela modernização. O marxismo seria, 

então, segundo esse autor, uma grande obra modernista que lança luz sobre esse 

engendramento. 

Marx, seguindo ainda a argumentação de Berman, consegue descrever o empenho da 

burguesia na construção de um mundo paradoxal, em que a solidez das relações econômicas 

convive com a diluição de todas as amarras do vínculo comunitário ou coletivo. Um sistema 

econômico rígido em suas finalidades, mas que seus meios se apóiam na mudança, na crise e 

no caos. E é justamente esse paradoxo que permite a emergência do modernismo, afinal é 

necessário que o esforço humano esteja liberado para o desenvolvimento e para a mudança 

                                                 
5
 Termo utilizado por Hardt e Negri (2004) para definir o mesmo cenário traçado por Quijano, contudo sem 

destacar o papel fundamental dos países colonizados para esse processo. 
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permanente, a fim de que as pessoas assumam a fluidez da dinâmica aberta dessa sociedade. 

Qualquer conduta humana, inclusive as inovações do pensamento modernista, torna-se 

permissível desde que economicamente viável. 

Podemos notar, nessa narrativa, a atribuição de um papel ativo da Europa como lócus 

privilegiado para que esse agenciamento modernizante fosse possível na história da 

humanidade. Há, porém, um silêncio sobre o protagonismo dos demais países colonizados 

para a modernização. “A Europa só se coloca como centro do Mundo a partir da descoberta da 

América posto que, até ali, só uma parte marginal da atual Europa, Norte da Itália e seus 

financistas, se integravam no centro dinâmico comercial do mundo [o Oriente]” (PORTO-

GONÇALVES, 2005, p.19). Da mesma forma, o modernismo só foi possível devido ao 

contato e estranhamento entre culturas diversas. Desse modo, toda a trajetória de constituição 

da modernidade foi intercultural, embora na base da exploração e não da colaboração (que é a 

aposta em que se insiste hoje). 

É outra a leitura, portanto, dos estudiosos da pós-colonialidade. Como afirma Castro-

Goméz, “a persistente negação do vínculo entre modernidade e colonialismo por parte das 

ciências sociais tem sido, na realidade, um dos sinais mais claros de sua limitação conceitual” 

(CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 172), ao criar uma ideia de Europa “ascética e autogerada”, 

processo que teria sido resultante de “qualidades inerentes às sociedades ocidentais (a 

“passagem” da tradição à modernidade), e não da interação colonial da Europa com a 

América, a Ásia e a África” (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 172). Deste ponto de vista, 

continuando na leitura de Castro-Gómez,  

a experiência do colonialismo resultaria completamente irrelevante para entender o 

fenômeno da modernidade e o surgimento das ciências sociais Isto significa que 

para os africanos, asiáticos e latino-americanos, o colonialismo não significou 

primariamente destruição e espoliação e sim, antes de mais nada, o começo do 

tortuoso mas inevitável caminho em direção ao desenvolvimento e à modernização. 

Este é o imaginário colonial que tem sido reproduzido tradicionalmente pelas 

ciências sociais e pela filosofia em ambos os lados do Atlântico. (CASTRO-

GÓMEZ, 2005, p. 172) 

 

Para o autor, precisamos levar em conta que a modernidade foi, antes de tudo, “uma 

máquina geradora de alteridades que, em nome da razão e do humanismo, exclui de seu 

imaginário a hibridez, a multiplicidade, a ambigüidade e a contingência das formas de vida 

concretas” (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 169). Nessa perspectiva, a grande contribuição dos 

estudos culturais, pós-coloniais e subalternos tem sido justamente o empenho em destacar a 

limitação das narrativas sobre a modernidade e a chamada pós-modernidade (e, portanto, 
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sobre suas práticas, dentre elas a institucionalização das ciências sociais, a organização 

capitalista da economia, a expansão colonial da Europa e a configuração jurídico-territorial 

dos estados nacionais), quando esse elemento da colonialidade é descartado como força 

motriz desse sistema-mundo moderno-colonial (CASTRO-GÓMEZ, 2005).  

O que nos interessa particularmente nessa reflexão é notar quais as implicações desse 

processo histórico nos dias de hoje, no modo com que se agenciam política, cultura e Estado. 

Isto porque, se já saímos da modernidade de alguma forma, isso não significa que os jogos de 

força e poder que a constituíram tenham se diluído e, sim, que eles se reconfiguraram no 

interior desse mesmo sistema-mundo moderno-colonial. Daí que Bhabha argumente, por 

exemplo, que, se o uso do termo pós-modernismo “limitar-se a uma celebração da 

fragmentação das ‘grandes narrativas’ do racionalismo pós-iluminista, então, apesar de toda a 

sua efervescência intelectual, ele permanecerá um empreendimento profundamente 

provinciano” (BHABHA, 2005, p.23). O autor faz uma crítica a certo discurso que tem 

interesse apenas no que há de fragmentação na contemporaneidade. Diz ele que o limite 

epistemológico do presente abriga também a energia criativa de uma gama de vozes 

dissonantes e dissidentes agitadas no pós-colonialismo, perspectiva, portanto, mais política ou 

politizada do pós-modernismo, dimensão do qual sempre se tenta apartá-lo. 

A pós-colonialidade, por sua vez, é um salutar lembrete das relações 

“neocoloniais” remanescentes no interior da “nova” ordem mundial e da divisão de 

trabalho multinacional. Tal perspectiva permite a autenticação de histórias de 

exploração e o desenvolvimento de estratégias de resistência. Além disto, no 

entanto, a crítica pós-colonial dá testemunho desses países e comunidades – no 

norte e no sul, urbanos e rurais – constituídos, se me permitem forjar a expressão, 

“de outro modo que não a modernidade”. Tais culturas de contra-modernidade pós-

colonial podem ser contingentes à modernidade, descontínuas ou em desacordo 

com ela, resistentes a suas opressivas tecnologias assimilacionistas, porém, elas 

também põem em campo o hibridismo cultural de suas condições fronteiriças para 

“traduzir”, e portanto reinscrever, o imaginário social tanto da metrópole como da 

modernidade. (BHABHA, 2005, p.26) 

  

Podemos observar a tensão entre essas relações neocoloniais e essa contínua tradução / 

reinscrição do imaginário social em muitas práticas de nosso cotidiano. Tomemos como 

referência o documentário Favela Bolada, por exemplo, filme que traz uma história do funk 

carioca contada por DJs, MCs, dentre outras pessoas que vivenciaram a história desse 

movimento nas favelas cariocas. É justamente por meio dessa prática cultural que temos 

condições de notar como operam os elementos de diferenciação entre grupos sócio-culturais e 

os mecanismos de controle/opressão por meio de quem (pessoas e instituições) detém os 

meios de violência simbólica / física. Destaco alguns depoimentos do documentário que 
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dizem muito sobre os conflitos sociais e culturais subsumidos na questão do funk e que são 

invisibilizados por um argumento moral, em geral apontado como justificativa racional para a 

verdadeira repugnância que muitas pessoas das classes média e alta sentem em relação ao 

funk.  

Dizem os entrevistados no filme: “o funk está sendo uma repetição do que foi o 

samba. Porque o samba também era discriminado: era polícia, era proibido, fechava, tinha que 

correr. Por mais preconceito que ele esteja sofrendo, tem gente para apoiar e é um movimento 

em massa” (FAVELA BOLADA, 2008). O DJ Marlboro afirma: “as polícias, as autoridades 

do Rio de Janeiro fazem uma imagem, um conceito muito errado do movimento funk. Eles, 

antes de saberem o que é, como é, querem fechar, não querem dar autorização” (FAVELA 

BOLADA, 2008). E continuam: “já acabaram com muitos bailes, botou todo mundo deitado 

no chão. Porque você é funkeiro, você é marginal; você é funkeiro, você usa drogas; se a 

mulher é funkeira, ela é vulgar” (FAVELA BOLADA, 2008). E ainda: “tu vê: nós temos a 

Feira de São Cristovão para o forró, temos o Sambódromo e a Cidade do Samba para o 

samba, e para o funk, o que a gente tem? Só tem Caveirão e porrada” (FAVELA BOLADA, 

2008). Para arrematar, o MC Júnior analisa:  

esses dias um repórter perguntou pra gente assim: por que a poesia da favela 

acabou? Falei: você vive em qual planeta, meu irmão? Em qual lugar você está? 

Você quer o que? Que eu pegue um violão e vá falar: alvorada lá no morro que 

beleza? Não. Você tá falando de que? Da poesia de Cartola? De Noel? [...] O jeito 

que a gente vive a vida agora, no momento, é esse. Então, não vou falar que 

alvorada lá no morro que beleza porque pode até ter sido, mano, mas hoje em dia tá 

até difícil tu colocar a cara na janela pra tu vê a alvorada. (FAVELA BOLADA, 

2008) 

 

 

  

 

(Frames do filme Favela Bolada com 

alguns dos MCs e suas famílias) 
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A questão é que esse som de preto, de pobre e de favelado
6
 é uma prática cultural da 

existência concreta da “ralé brasileira” (SOUZA, 2009), a mesma que viu gerações e gerações 

crescerem tendo as condições sociais, culturais, materiais negadas (ou dificultadas). E o que 

vemos no documentário é um processo capilar e rizomático de produção cultural e material. 

Tudo sampleado, sem precisar da indústria cultural, necessariamente, para circular. Será que 

conseguimos olhar para o funk sem repetir o arquétipo do diretor? 

Com mais algumas voltas da história, quem sabe, os MCs, assim como os capoeiristas, 

pais de santo e sambistas, serão considerados patrimônio cultural da humanidade, logo se 

tornarão porta-vozes da cultura popular e serão, talvez, convidados a ensinarem aos 

universitários sobre teoria crítica social, corpo e feminismo... Qual a linha que liga essa 

reflexão sobre o funk e a opressão que ele sofre, embora continue se fortalecendo à revelia do 

bom senso dominante, e as questões trazidas à tona pelos conceitos de colonialidade de 

saber/poder aqui trabalhadas? Encontramos uma pista na argumentação de Jessé Souza (2009) 

sobre o que ele chama de a ralé brasileira.  

Embora em algumas passagens de seu livro esse pesquisador afirme que não existe 

uma continuidade entre a subalternização que as populações negras e indígenas vêm sofrendo 

desde o processo de colonização e a exploração que as classes baixas sofrem nos dias de hoje, 

e ainda que ele não faça ponderações ao afirmar que esse grupo – a ralé – seja desprovido de 

capital cultural, argumento que em si já demonstra uma perspectiva diferente da aqui 

considerada, resulta interessante a relação que ele estabelece entre o preconceito e a 

desfiliação relacionados a essa classe e a noção de meritocracia que predomina nos mais 

variados discursos e práticas sociais. Além disso, o pesquisador complexifica a noção de 

classe ao pensá-la como uma categoria não apenas econômica. É claro que esse conjunto de 

pessoas a que ele chama de ralé (de forma a provocar uma reflexão e não por 

desmerecimento, obviamente) não é composto apenas por negros e indígenas, mas é fácil 

notar nas ruas, nas periferias, nos sub-empregos, no movimento funk ou hip hop, quais são os 

traços, a cor, a história cultural desses grupos em nosso país
7
.  

                                                 
6
 Inspirado na música do cantor e compositor baiano Lucas Santtana, que brinca: É som de preto / De pobre / E 

quando rola nas caixas de som / Os caras ficam esnobe / É som de preto / De favelado / Mas quando rola nas 

caixas de som / Ninguém fica parado. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=HDJTTwlO1bI 

 
7
 Não são poucos os brasileiros que viajam pela primeira vez para algum outro país latino-americano, como 

México, por exemplo, e estranham a “cara da pobreza” ou dos vendedores ambulantes: que aqui é 

predominantemente negra e, nos demais países, sobretudo indígena. De acordo com dados da Cepal, ao contrário 

do que muitos podem imaginar, o número de indígenas na América Latina aumentou nos últimos 10 anos, 

chegando, hoje, a uma população de 45 milhões de pessoas. O relatório “Povos Indígenas na América Latina: 

Progressos da Última Década e Desafios para Garantir seus Direitos” afirma ainda que, embora a maior parte 

http://www.youtube.com/watch?v=HDJTTwlO1bI


35 

 

Nesse sentido, é importante sublinhar mais uma vez: onde Souza vê descontinuidade e 

falta de nexo, a atual pesquisa vê relações intrínsecas entre a colonialidade de saber / poder e 

a “naturalização da desigualdade abissal” (SOUZA, 2009) de nosso país (e podemos estender 

a afirmação, nesse caso, tranquilamente, para todo o contexto latino-americano)
8
. Considera 

ele, então, que foi no período de modernização brasileiro que as “novas classes sociais 

modernas” se formaram e, nesse processo, o “nosso maior conflito social e político” foi 

forjado: “o abandono social e político, ‘consentido por toda a sociedade’, de toda uma classe 

de indivíduos ‘precarizados’ que se reproduz há gerações enquanto tal” (SOUZA, 2009, p.14).  

Souza vai argumentar que os conflitos sociais mais profundos de nossa sociedade estão 

subsumidos a um pensamento economicista, “superficial e conservador”: 

O economicismo liberal, assim como o marxismo tradicional, percebe a realidade 

das classes sociais apenas “economicamente”, no primeiro caso como produto da 

“renda” diferencial dos indivíduos e no segundo caso como “lugar na produção”. 

Isso equivale, na verdade, a esconder e tornar invisível todos os fatores e pré-

condições sociais, emocionais, morais e culturais que constituem a renda 

diferencial, confundindo, ao fim e ao cabo, causa e efeito. Esconder os fatores não- 

econômicos da desigualdade é, na verdade, tornar invisível as duas questões que 

permitem efetivamente “compreender” o fenômeno da desigualdade social: a sua 

gênese e a sua reprodução no tempo. (SOUZA, 2009, p. 10) 
 

O pesquisador vai sustentar que o discurso da meritocracia, que estabelece que todos 

têm as mesmas condições de acessar os meios (educacionais, culturais, técnicos) para 

ascenderem socialmente, desconsidera que o capital cultural (pré-condições sociais, 

emocionais, morais e culturais) necessário para se inserir no capitalismo altamente 

                                                                                                                                                         
dessa população viva no México e no Peru, é o Brasil que abriga o maior número de comunidades indígenas, 

cerca de 305, sendo que 70 delas correm risco de desaparecimento físico ou cultural. O relatório completo está 

disponível em: 

 http://www.cepal.org/cgi-

bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/53771/P53771.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicacion

es/top_publicaciones.xsl 

 
8
 De acordo com uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), divulgada no blog do 

ativista Douglas Belchior, na revista Carta Capital: - a cada três assassinatos no País, dois vitimam negros; - a 

possibilidade do negro ser vítima de homicídio no Brasil é maior, inclusive, em grupos com escolaridade e 

características socioeconômicas semelhantes; - a chance de um adolescente negro ser assassinado é 3,7 vezes 

maior em comparação com os brancos; - assassinatos atingem negros numa proporção 135% maior do que os 

não-negros; - enquanto a taxa de homicídios de negros é de 36,5 por 100 mil habitantes, no caso de brancos, a 

relação é de 15,5 por 100 mil habitantes (BELCHIOR, 2013, s/p). A seguinte observação da pesquisadora Ivana 

Bentes, em uma postagem no facebook em resposta ao linchamento de um rapaz negro no Rio de Janeiro, 

coaduna com esses números e com a reflexão que norteia a presente pesquisa: “a guerra no Brasil é uma só: 

contra os pobres! Onda racista e fascista no Brasil neoescravocrata. É o mesmo teatro do biopoder, poder sobre a 

vida e sobre os corpos negros e pobres: bestializar, destituir a humanidade, animalizar, chacinar, humilhar e 

transformar em objeto de ódio. Os "justiceiros" imitam a polícia que por sua vez chacina e massacra usando raça 

e grupo social como critério de justiçamento. A mesma iconografia, os mesmos gestos, o mesmo imaginário. É 

uma regressão vingativa patológica contra um grupo social, delirio de onipotência contra a vida” (BENTES, 

2014, s/p). 

http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/53771/P53771.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/53771/P53771.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/1/53771/P53771.xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/top_publicaciones.xsl
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especializado e competitivo que vivenciamos, é transmitido por identificação afetiva, em um 

processo de socialização cotidiano e familiar. Assim, o que parece depender de um mérito 

individual, na verdade depende de uma “herança imaterial” adquirida nos detalhes mais 

íntimos e ínfimos do contexto sócio-cultural em que se vive. “O que o mercado, o Estado, e 

uma ‘ciência’ e um senso comum dominantes - mas dominados por uma perspectiva 

conservadora, acrítica e quantitativa - nunca ‘dizem’ é que existem pré-condições ‘sociais’ 

para o sucesso supostamente ‘individual’” (SOUZA, 2009, p. 15).  

Essas capacidades consideradas inatas ou naturais a indivíduos (como disciplina, 

capacidade de concentração, pensamento prospectivo, destaca Souza) são produtos de 

habilidades transmitidas socialmente por “culturas de classe”. A forma como a chamada classe 

média transmite esse capital cultural para seus filhos/as é particularmente interessante, 

segundo Souza, por ser essa a classe que mais parte do discurso meritocrático para justificar o 

sucesso dos seus nos concursos, no vestibular, no empreendedorismo, na fluência em outras 

línguas, no trânsito por outros países etc. Acrescente-se a isso o fato de que é a classe média 

que ocupa uma porção considerável dos cargos nos meios de comunicação que formam a 

maior parte da opinião nacional. “Essa herança da classe média, imaterial por excelência, é 

completamente invisível para a visão economicista dominante do mundo”, o que faz com que 

essa perspectiva universalize esses pressupostos para as “classes inferiores” e atribua o 

“fracasso” – para conseguir um emprego melhor ou uma vaga na universidade pública – a 

uma mera falta de esforço / incapacidade pessoal. É assim que a ralé segue sendo 

explorada pelas classes média e alta: como “corpo” vendido a baixo preço, seja no 

trabalho das empregadas domésticas, seja como dispêndio de energia muscular no 

trabalho masculino desqualificado, seja ainda na realização literal da metáfora do 

“corpo” à venda, como na prostituição. Os privilégios da classe média e alta 

advindos da exploração do trabalho desvalorizado dessa classe são insofismáveis. 

(SOUZA, 2009, p. 24) 

 

Alguns filmes recentes tem trazido essa reflexão à tona, por meio de narrativas que 

adentram no íntimo da classe média e vão tecendo imagens interessantes de como vão se 

construindo as relações com as classes mais baixas. Destaco, aqui, o filme “O som ao redor”, 

de Kleber Mendonça Filho, em que vemos diversos personagens de um bairro de classe média 

de Recife e suas relações com a empregada doméstica, o entregador de água, os seguranças da 

rua, os flanelinhas, o porteiro, os vendedores de CDs e DVDs piratas. Para ilustrar a 

argumentação de Souza sobre a importância dessa transmissão / perpetuação de uma cultura 

de classe é interessante observar a seguinte imagem, extraída de uma breve cena do filme que 

retrata crianças brincando com suas babás, enquanto na outra imagem, já citada 
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anteriormente, do filme “Favela Bolada”, temos a outra herança imaterial também transmitida 

de pai para filho: a musicalidade do funk
9
. 

    

      (Frame do filme O som ao redor)                   (Frame do filme Favela Bolada) 

 

O que o filme “O som ao redor” mostra de uma forma contundente é como as 

experiências de exploração, depreciação, espoliação, humilhação, que as pessoas das classes 

inferiorizadas passam, fomentam sentimentos, muitas vezes velados, que vem à tona nem 

sempre por meio de uma mobilização política, mas por meio de pequenas sabotagens, 

agressões veladas, vinganças, negligências, que às vezes retornam “para dentro da casa” 

daqueles que fazem parte do grupo sócio-cultural que explora. E essa também é uma herança 

imaterial que pode ser passada por gerações. 

A “ignorância, ingênua ou dolosa”, sobre esse fato fundamental de que o discurso 

meritocrático é inadequado para justificar o “fracasso” profissional, econômico ou produtivo 

de milhares de pessoas em nosso país, “é a causa de todas as ilusões do debate público 

brasileiro sobre a desigualdade e suas causas e as formas de combatê-la” (SOUZA, 2009, p. 

15). E é justamente nesse ponto que o conceito de intercuturalidade é fundamental para o que 

aqui se discute, por funcionar como uma ferramenta teórica e prática que possibilite olhar para 

nossos problemas sócio-culturais (desigualdade, marginalização de práticas culturais, 

destruição do meio ambiente, preconceito e opressão de grupos culturais, massacre de 

populações de jovens da periferia, aumento do narcotráfico, distribuição desigual de terras, 

dentre tantas outras) e tornar possível imaginar, coletivamente e dialogicamente, futuros que 

não partam de referências monoculturais. Ou será que a resposta política para a provocação de 

Souza sobre a ralé brasileira seria apenas a necessidade de que todas as classes e grupos 

sociais e culturais “assimilem” esse tal capital cultural que possibilite a inserção de todos no 

                                                 
9
 É preciso fazer uma ressalva importante aqui: assim como não estamos partindo de um conceito de cultura que 

pressupõe uma identidade delimitada para as pessoas ou grupos que dela fazem parte, tampouco a ideia de uma 

“cultura de classe” pode dar conta de definir quem são e o que fazem as pessoas de um determinado padrão 

sócio-econômico. A classe, pensada de uma forma não economicista, assim como a ideia de cultura, é apenas um 

dos aspectos que compõem as múltiplas variáveis dos processos de subjetivação. Assim, ao falarmos de uma 

cultura da classe média ou da classe baixa, estamos recorrendo a uma generalização para que seja possível 

observar como algumas cristalizações de sentidos, valores, práticas são transmitidas no cotidiano, no ambiente 

familiar.  
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mercado de trabalho orientado pelo capitalismo cognitivo? Será?  

Como observa Boaventura de Sousa Santos (2008), essa seria uma “resposta fraca” – 

limitada, eu diria – para uma “pergunta forte”. Ou seja, responder à reflexão sobre as saídas 

para a desigualdade apenas por meio da “inclusão” dos “excluídos” no mercado e na 

cidadania (sendo essa última cada vez mais interligada ao anterior) seria desconsiderar uma 

série de outras possibilidades de formas dignas de existência social-cultural-política.  

Mercado e cidadania são sistemas de regras de funcionamento, de produção e de 

reprodução, fora das quais nem um nem outra têm possibilidades de existência. 

Quem está incluído no sistema se move no jogo dessas mesmas regras. Como são 

sistemas com uma forte coerência interna, tendem a absolutizar-se e a conceber-se 

a si mesmos como os únicos possíveis e pensáveis, isto é, como as únicas formas 

de vida econômica e política postas à disposição dos humanos no momento atual 

da história. Quem pensa a partir deles não tem outras possibilidades de elaborar 

conhecimento sobre o que é externo e sim nos termos do sistema. Não pode ver o 

externo como externo, simplesmente outro, não relativo ao sistema, mas como 

excluído. Desta perspectiva, os excluídos do sistema são chamados ou à inclusão 

ou ao desaparecimento lento ou acelerado, imediato ou tardio, não à sobrevivência 

como externos, como alteridade radical. (MORENO, 2005, p.188)  

   

Boaventura chama esse pensamento, que só consegue pensar e imaginar “correções” 

para os problemas sociais a partir das categorias que ele mesmo cria, de “ortopédico”: um 

pensamento que só dá conta dos seus próprios enunciados. A ciência, por conta de sua 

crescente profissionalização, institucionalização e monopolização epistemológica, age, de 

acordo com o autor, ortopedicamente, reduzindo a complexidade dos problemas existenciais 

e, portanto, culturais, ao que seus fundamentos conseguem dar conta, por isso as respostas às 

perguntas fortes acabam sendo fracas e despolitizadas, como essa que só oferece uma saída 

viável para a desigualdade que é a inclusão no mercado e na cidadania.  

Tais respostas fracas são as responsáveis por assegurar “a continuação da dominação 

neocolonial” e, aliadas a uma despolitização ou desarticulação dos movimentos que se opõem 

ao que está dado, encerram a discussão sobre outras alternativas possíveis aos problemas 

enfrentados, ao valorizarem “as soluções hegemônicas como um produto ‘natural’ da 

sobrevivência dos mais aptos”, por isso convidam ao “imobilismo e, portanto, à rendição” 

(SANTOS, 2008, p. 38).  

Boaventura defende, nesse sentido, que devemos confrontar as ciências e sua 

ortopedia com o “impensado que habita o pensamento”. Isso se não quisermos enterrar essas 

questões no esquecimento, como provoca a banda paraibana Seu Pereira e Coletivo 401, ao 

criar uma imagem (ou pergunta) forte relacionada à desigualdade social, em contraponto ao 

imaginário da violência, que segue sendo a prioridade de agendamento nos meios de 
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comunicação (desconectada, sempre ou em geral, das variáveis sociais que lhes são inerentes). 

Dizem eles, na tentativa de colocar novas preocupações na ordem do dia: 

 

Cheiro de sangue, rastro de bala / Não me abala tanto quanto uma família com 

fome / Pra matar a fome, o homem mata um leão por dia / Por muito menos mata 

um homem / Tá faltando leão no sertão / Tá faltando leão na favela / Tá faltando 

leão no subúrbio / O povo tá matando cachorro a grito, gato, cadela / A moela tá 

roncando, o cano deu o disparo / É bala comendo gente, é gente comendo barro / É 

barro, é lama preta, é berro de mãe aflita / - Será que morreu de morte matada ou 

morte morrida? 

 

A vida continua na próxima esquina / Carreira de pivete, de cocaína / Pipoco de 

carabina / Foco na carnificina / O medo se dissemina / O analista examina 

Lampião e lamparina / Morte e vida Severina / Agora eu quero que tu diga 

o nome de cinco meninas / Que morreram de inanição / Com a boca no bico do 

peito murcho, cinzento / Pega um caixote, faz um caixão / E enterra na cova 

do esquecimento. 

 

[...] 

 

Cheiro de sangue, rastro de bala / Não me abala tanto quanto aquele pivete pedindo 

/ Hoje é um pedinte, amanhã um ladino / O menino crescendo, o diabo sorrindo / A 

polícia matando, traficante vendendo / O menor cheirando cola no calor do meio-

dia / Um velho pedindo esmola, tocando na campainha / - Aí seu moço, já tem 

almoço? / Algum trocado no bolso / Pra eu completar a passagem / É que eu tô só 

de passagem / Olha, eu vim lá do cafundó do Judas / Ai me ajuda, ai me ajuda, ai 

me ajuda / Tenha misericórdia de um pobre féla da puta. 

A vida continua na próxima esquina / No ronco do motor, queimando gasolina / 

Mói o mundo na usina / Mói o dinheiro, a propina / Verba que não se destina / 

Confete com serpentina / No chão o sangue germina / E a brincadeira termina / 

Agora eu quero que tu diga / O nome de 20 meninas / Que morreram de 

inanição / Com a boca no bico do peito murcho, cinzento / Pega um caixote, 

faz um caixão / Enterra na cova do esquecimento. 

(SEU PEREIRA E COLETIVO 401, 2013, áudio)
10

 

 

 

1.4 Arquétipo da criança – o potencial dialógico da interculturalidade 

 

Voltando ao conto de Galeano com que iniciamos o capítulo, podemos, agora, 

construir a imagem do outro arquétipo que o texto traz: o da criança, que com sua pergunta 

impensável abre espaço para recolocar as diferenças entre as diversas formas de ver o mundo. 

A característica mais forte desse arquétipo é, então, a potência da dialogia. Colocar questões, 

incitar o estranhamento, fazer perguntas que desestabilizam: para além de um relativismo 

absoluto, a compreensão de que há algo inexorável na dialogia – cultural ou intersubjetiva – 

                                                 
10

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=FDNTYA1YUUY 
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que passa não só pelo olhar o mundo com outros tons, mas também sentir e compreender a 

vida, a ação cotidiana, por meio de uma “douta ignorância”
11

, ou seja considerando a 

limitação de nosso saber / conhecimento como um a priori. 

A noção de perspectivismo do etnólogo Eduardo Viveiros de Castro é fundamental 

para se vislumbrar a dimensão que a pergunta da menina do conto de Galeano ganha quando 

levamos realmente a sério a diferença de pontos de vista. Diz o pesquisador que “ter olhos 

diferentes não significa ver ‘as mesmas coisas’ de ‘modos’ diferentes; significa que você não 

sabe o que o outro está vendo quando ele ‘diz’ que está vendo a mesma coisa que você” 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2011, p. 897). O perspectivismo, então, segunda a “anti-

definição” de Viveiros de Castro não seria um multiculturalismo  

a declarar que cada espécie possui um “ponto de vista” particular sobre um mundo 

real, objetivo, único e autossubsistente: várias culturas e uma natureza. [...] O 

perspectivismo não afirma a existência de uma multiplicidade de pontos de vista, 

mas sim a existência do ponto de vista como multiplicidade. [...] Em suma, o 

perspectivismo não supõe uma Coisa-em-Si parcialmente apreendida pelas 

categorias de entendimento próprias a cada espécie. Não creio que os índios 

imaginem que exista uma coisa-em-si que os humanos veem como  sangue e onças 

como cauim; não se trata de substâncias autoidênticas diferentemente 

categorizadas, mas de multiplicidades imediatamente relacionais. [...] O cogito 

indígena, em vez da fórmula solipsista “penso, logo existo”, deve ser articulado em 

termos animistas como “isso existe, portanto pensa”. (VIVEIROS DE CASTRO, 

2011, p. 898) 

 

Quando o diretor, no conto de Galeano, obsta a dialogia com uma resposta absoluta, o 

que ele impede é o trânsito, a troca entre o que há de diferente entre esses pontos de vista. Mia 

Couto, em uma palestra chamada por ele de “Repensar o pensamento”, nos lembra que tudo o 

que tem vida tem fronteiras, bordas ou limites. Só que essas fronteiras naturais não se fecham 

completamente, não se encerram em si mesmas, pelo contrário são permeáveis às suas 

externalidades, por meio de linhas osmóticas. O que muitas vezes fazemos com o pensamento 

é tentar criar paredes duras, enrijecidas, fortalezas, como defesas às ameaças externas, mesmo 

quando sequer sabemos nomeá-las, mas pelo fato de que elas podem trazer mudanças, o 

                                                 
11

 Boaventura se refere à ideia formulada pelo filósofo e teólogo Nicolau de Cusa, considerado pelo autor como 

um teórico que não se adequava às certezas que a modernidade ocidental pretendia garantir. Seu pensamento era 

não só inútil, mas também perigoso “para uma aventura que era tanto epistemológica como política: o projecto 

imperial do colonialismo e do capitalismo globais que criou a divisão abissal entre o que hoje designamos por 

Norte global e Sul global” (SANTOS, 2008, p. 24). Nicolau de Cusa defendia que o mais importante no saber é o 

reconhecimento do não saber, ou seja a consciência da limitação inerente ao conhecimento que temos dos 

processos da vida, nunca totalizáveis. Em Nicolau de Cusa, “a infinitude é aceite enquanto tal, enquanto 

consciência de uma ignorância radical. Não se trata de a controlar ou dominar, mas de a reconhecer por uma 

dupla via: pela total ignorância que temos dela; e pelas limitações que põe à precisão do conhecimento que 

temos das coisas finitas. Perante ela, não é possível a arrogância, tão só a humildade. Contudo, a humildade não 

significa negatividade ou cepticismo. Pelo contrário, a reflexão e o conhecimento dos limites do saber contêm 

uma insuspeitada positividade. É que, dialecticamente, e como afirma João Maria André, reconhecer os limites é, 

de algum modo, estar para além deles” (SANTOS, 2008, p. 26). 
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imprevisível, a diferença.  

O que precisamos, como Mia Couto segue sugerindo, é justamente tornar mais fluidas 

as fronteiras que o pensamento moderno, científico, racional, construiu, as polaridades em que 

ele se afirma e constrói suas leituras de mundo: humano x natureza, centro x periferia, 

civilização x barbárie, desenvolvidos x subdesenvolvidos, razão x corpo. Isso se quisermos, 

de fato, imaginar e agir em função de outras respostas políticas para os problemas vivenciados 

por milhares de pessoas e culturas, em nome da diferença e não no intuito de integrá-la, 

incluí-la em um sistema já programado. O seguinte relato de Mia Couto ajuda a entender, 

assim como a noção trazida por Viveiros de Castro, a dimensão das questões inerentes ao 

conceito de diversidade cultural (não em sua versão pasteurizada). 

Há uns anos atrás, o Presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, apresentava 

sua comitiva num comício realizado no Norte do país, numa cidade chamada 

Nampula. Em todos os encontros públicos em Moçambique é preciso a intervenção 

de um tradutor, porque a maior parte das pessoas não fala português, que é a língua 

oficial do país, mas existem cerca de 21 línguas diferentes. Nesse comício, o 

tradutor convertia a língua portuguesa numa língua chamada Emakhuwa. Durante a 

cerimônia, o Presidente olhou para os seus ministros e, de repente, apresentou o 

Ministro da Cultura. O tradutor ficou numa enorme hesitação, porque em nenhuma 

dessas línguas de Moçambique existe uma palavra para dizer, especificamente, 

cultura. Então, em face daquela demora, o Presidente insistiu e disse: “Este é o 

Ministro da Cultura”. E o tradutor, enfim, se resolveu e traduziu da seguinte 

maneira: “Este é o Ministro das Brincadeiras”. Avisado pelos risos dos presentes, 

foi um pouco mais cauteloso quando o Presidente apresentou o Ministro do Plano e 

Desenvolvimento, e resolveu da maneira mais fácil e simples, não traduziu. 

(COUTO, 2011, s/p) 

 

O que Mia Couto quer sublinhar, quando recorre a esses relatos, não são as diferenças 

linguísticas da humanidade e, sim, que muitas culturas não têm palavras para designar 

conceitos que parecem universais, como sociedade, natureza e meio ambiente. Não por uma 

limitação ou falta de complexidade cultural ou cognitiva, mas porque nessas culturas 

“inscrevem-se outros modos de pensar o mundo, outros sistemas de pensamento” (COUTO, 

2011, s/p). Daí que a palavra cultura seja intraduzível no caso citado. Na tentativa de 

relembrar que o conceito de cultura não é um dado universal, a-histórico, óbvio, é que parece 

preciso relembrar rapidamente seu percurso histórico, antes de delinear a discussão acerca da 

interculturalidade. 

Como não é o objetivo da pesquisa discutir o conceito de cultura em profundidade, 

optou-se por recorrer ao estudo de Paulo César Alves (2010), que sintetiza a constituição 

dessa noção desde suas origens gregas até sua formulação atual. De início, o autor chama a 

atenção para a dificuldade de encontrar uma unidade subjacente a essas diversas concepções, 
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visto que “as premissas usualmente utilizadas para caracterizar o significado de cultura estão 

fundamentadas em pressupostos filosóficos que se diferenciam entre si, tanto em aspectos 

ontológicos como epistemológicos ou metodológicos” (ALVES, 2010, p.22). Contudo, é 

possível notar duas grandes dimensões (uma subjetiva e outra objetiva, como detalharemos a 

seguir) para esse termo que, ao longo dos tempos, distanciaram-se ou mesclaram-se, e tiveram 

maior ou menor peso em cada uma das teorias sobre os processos culturais formuladas no 

âmbito das Ciências Sociais. 

A noção ampliada de cultura que temos hoje, entendida como “tudo aquilo que é feito 

pelo homem e que é transmitido de uma geração a outra” (ALVES, 2010, p.22), é bem 

recente, surge no século XVIII. Contudo, sua origem remonta à Grécia (século V a.C), onde 

era concebida como um processo educacional (paideia) para atingir uma virtude (areté). A 

forma como os gregos pensaram a cultura gerou implicações para toda a trajetória posterior 

desse conceito, principalmente o aspecto de normatividade (regras, princípios, modelos que 

indicam como as pessoas devem se comportar) subsumido a essa noção e sua dimensão 

subjetiva (é necessário esforço individual para “assimilar” esse processo cultural). Nesse 

sentido, como pontua Alves (2010), a ideia de educação dos gregos já continha elementos que 

estariam incorporados nas discussões modernas sobre cultura, como: a relação entre 

universalismo e relativismo; modelação de acordo com um padrão ideal estabelecido; 

formação de acordo com costumes; desigualdade entre grupos humanos relacionada com as 

diferenças espirituais. 

É dessa matriz, portanto, que surge também a possibilidade de hierarquizar a cultura e 

distinguir entre cultos e incultos (questão nada fortuita até os dias de hoje, aliás, já que em 

muitos momentos fala-se em “levar cultura” para determinados contextos dos quais ela parece 

se ausentar). Os “bárbaros” não possuem cultura, nessa perspectiva, justamente porque não se 

esforçaram para incorporar um determinado “patrimônio tradicional do saber” (ALVES, 2010, 

p.27). O importante é notar como essa visão dos gregos vai encontrar eco muito tempo depois 

na ideia de civilização que, como veremos, no século XVIII, se distingue da noção de cultura, 

que, por sua vez, guarda uma maior proximidade com a formulação romana (cultus) para 

designar as “formas originais de vida” de um povo. 

A partir do Iluminismo é importante perceber como a noção de cultura se articula com 

a de progresso e passa a servir de norte para diferenciação entre grupos civilizados – aqueles 

que possuem um suposto refinamento cultural – e os que possuem uma cultura não tão 

avançada quanto aquela. Tal associação coloca-se como referência para periodicizar o 
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processo cultural, adequando os grupos humanos a uma trajetória civilizatória desde um 

estado de natureza até o presente dos países desenvolvidos, considerado, como vimos, o mais 

avançado estágio já alcançado pela humanidade. A distinção que existe entre a hierarquização 

estabelecida pela noção de cultura dos gregos e essa nascida no Iluminismo é o deslocamento 

da dimensão individual (esforço da pessoa para alcançar areté), para um horizonte coletivo 

(processos civilizatórios diferenciados). Como sintetiza Alves: 

A ideia de progresso concebida pelo Iluminismo pressupõe que a 

heterogeneidade das culturas é convertida, pelo desenvolvimento único e 

temporalmente ordenado de todos os povos, em homogeneidade, a qual é 

identificada pelos valores e estruturas das sociedades “civilizadas”, cujo 

exemplo significativo seriam a sociedade inglesa, a francesa e a alemã. 

(ALVES, 2010, p.33) 

 

É essa concepção iluminista que irá fundamentar a noção científica de cultura, ao 

entendê-la como um conjunto objetivo de representações, crenças, costumes acumulados ao 

longo da história de cada um dos grupos humanos e capaz de ser sistematizado e situado na 

escala evolutiva do processo civilizatório. A diversidade cultural, nessa perspectiva, é 

reduzida a uma questão de estágios históricos.  

 Essa concepção passa a ser questionada desde meados do século XIX, momento em 

que as teorias sistêmicas e estruturalistas são forjadas. Essas teorias fundamentam-se em uma 

dimensão objetiva e descritiva das culturas, entendendo-as como “um conjunto de elementos 

inter-relacionados dentro de uma determinada sociedade” (ALVES, 2010, p.45), que guarda 

certa organicidade. Nesse caminho, perde-se de vista o lugar do sujeito nos processos 

culturais, posição que só será recuperada com as formulações construtivistas, que 

compreendem cultura como ação, processo. Rompem, assim, com qualquer resquício 

essencialista na apreensão das dinâmicas culturais: “ao enfatizar o caráter de historicidade 

[...], a perspectiva ‘construtivista’ nos fornece pistas bastante significativas para que possamos 

associar, em maior ou menor grau, a dinâmica, variações, mudanças e desenvolvimento com a 

certa ‘fixidade’, ‘homogeneidade’ da ideia de cultura como ‘estrutura’” (ALVES, 2010, p.46).  

Dito de outra forma, o construtivismo abre espaço para um olhar não limitado às 

identidades culturais, mas que as conectam com os processos ininterruptos de identificação 

que ora se estabilizam em identidades mais fixas (instituído) e ora se abrem, por meio de uma 

dinâmica intercultural viva e flexível, para novos processos instituintes. Ao colocar a 

experiência em foco na análise das dinâmicas culturais, essa perspectiva construtivista 

contribuiu para evitar os riscos de essencialização, reificação e fetichização dos grupos 

culturais, em especial aqueles considerados “tradicionais” ou “populares”. Por isso, muitos 
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pesquisadores já não falam sequer de identidade e, sim, de posicionamento, no intuito de 

enfatizar a hererogeneidade de uma única subjetividade, sem, no entanto, deixar de lado o 

poder das inscrições sociais. 

Uma boa referência para se pensar a questão da identidade como relacional, complexa, 

sempre em fluxo, mas assumindo alguma concretude de acordo com o posicionamento do 

grupo ou da pessoa, é a distinção micro e macro ou molecular e molar, como trabalhados por 

Deleuze e Guattari. Daí a afirmação desses pesquisadores de que os sujeitos são sempre uma 

derivada, eles nascem na espessura do que se diz e do que se vê. Em termos imagéticos, uma 

experiência interessante para refletir sobre cultura e identidade são os softwares ou aplicativos 

que permitem fazer um passeio desde o universo bem micro dos elétrons ou átomos, por 

exemplo, até a galáxia. O que parece ter alguma unidade e materialidade, na medida em que 

mergulhamos mais a fundo, vai se mostrando plural, diverso, cheio de singularidades. Assim 

também parece acontecer no campo das culturas e das identidades. 

 

1.5 Interculturalidade: para além de um conceito, um projeto político e ético 

 

 O conceito de interculturalidade surge, nesse contexto, também com a intenção de 

captar os processos de identificação cultural em sua dinamicidade, heterogeneidade e 

conflitividade, deixando de lado as interpretações essencialistas e monocêntricas (PARKER, 

2007) das noções clássicas de cultura. O prefixo “inter” já demonstra a perspectiva relacional 

do termo, que pretende captar os processos de negociação ininterruptos nos quais os grupos e 

indivíduos estão inseridos. Nesse sentido, a interculturalidade apresenta-se como uma chave 

de leitura da realidade latino-americana. Contudo, tal ideia também é reivindicada como um 

projeto político, na medida em que sua acepção mais densa não se refere ao simples contato 

ou abertura entre culturas, e sim a condições de possibilidade de interação, assumindo a 

complexidade e tensões subjacentes a essa dinâmica (PARKER, 2007).  

A ideia de interculturalidade, desse modo, abre espaço para uma leitura de mundo 

mais desafiante que conceitos como “conflito étnico”, “multiculturalismo”, “hibridismo”, 

“cultura mestiça”, “diversidade cultural”, isto porque tais noções ainda insistem em capturar 

ou estabelecer uma identidade cultural ou “geocultural” para os grupos / pessoas que 

descrevem ou acionam. Na contracorrente, interculturalidade não parte de pressupostos 

essencialistas para compreender as identidades culturais e destaca a importância de entender 

as culturas em sua interação, sem buscar uma síntese, como parece querer resultar a ideia de 
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mestiço ou de híbrido: fusão que não necessariamente restabelece uma relação alteritária entre 

os dois pólos miscigenados. Entender os processos culturais por meio do conceito de 

interculturalidade significa, então, tentar refletir e descrever como a interação entre culturas é 

sempre dialógica.  

 Entretanto, como alerta Parker, para que essa ideia não seja confundida com a de 

multiculturalismo ou de diversidade cultural, é necessário observar que, hoje, ela é objeto de 

múltiplas interpretações: por vezes ambíguas e cercadas de intencionalidades políticas. Para 

orientar essa ressalva, o autor destaca as principais acepções do termo: a primeira delas trata 

da inter-relação empírica interpessoal e intergrupal. Nesse sentido, a interculturalidade 

apresenta-se como aceitação das diferenças. A crítica a essa perspectiva assinala a visão 

otimista e voluntarista desta proposta. 

 A segunda acepção aplica-se aos problemas interlinguísticos e à defesa e consolidação 

da identidade de uma cultura por meio do uso de sua própria língua. É o caso, por exemplo, da 

luta de diversos movimentos socioculturais para garantir a educação intercultural bilíngüe 

como política pública em diversos países, principalmente em relação às línguas indígenas, 

como é o caso do Paraguai, com o espanhol e o guarani. A limitação desse entendimento de 

interculturalidade refere-se ao fato de que não basta falar o idioma de um país ou grupo, já 

que cada um deles comporta uma cosmovisão, redes de conceitos e lógicas próprias. Como 

sinaliza um missionário na Bolívia, citado por Parker: “hablo aymara pero digo con palabras 

aymaras ideas que no son de ellos sino de nuestra cultura” (PARKER, 2007, p. 64). 

O terceiro uso comum do termo está ligado a discursos cívicos e políticos favoráveis à 

inter-relação pacífica e harmoniosa entre culturas diversas (ao contrário da primeira acepção, 

vincula-se às identidades coletivas). É o caso de governos, como o do Equador e da Bolívia, 

que colocaram a ideia de interculturalidade na agenda pública do país, como pressuposto para 

fundamentar suas intervenções. Ou, ainda, da UNESCO, que chegou a elaborar um relatório 

mundial chamado “Investir na diversidade cultural e no diálogo intercultural”. No documento, 

a instituição destaca que um de seus objetivos é: 

convencer os decisores e as diferentes partes intervenientes sobre a 

importância em investir na diversidade cultural como dimensão essencial do 

diálogo intercultural, pois ela pode renovar a nossa percepção sobre o 

desenvolvimento sustentável, garantir o exercício eficaz das liberdades e dos 

direitos humanos e fortalecer a coesão social e a governança democrática. 

(UNESCO, 2010, s/p) 

 

 Parker destaca que a intenção, subjacente à utilização do conceito de interculturalidade 

por esses organismos públicos, é a construção de uma determinada ordem de convivência 
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social o mais harmoniosa possível. A ressalva que o autor faz é de que em todas essas três 

acepções há o risco dos desencontros no processo intercultural. 

De outro modo, a quarta noção, defendida pelo autor como a mais potente, no sentido 

de transformação das relações desiguais, entende a interculturalidade como uma relação 

própria dos contatos entre grupos culturais em contextos sociohistóricos determinados, 

situados em posições assimétricas. O diálogo intercultural, nesse caso, pressupõe a afirmação 

de identidades relacionais em conflito, que se reverbera em um processo de construção de 

novas identidades (identidade entendida, aqui, como posicionamento). Podemos notar essa 

dinâmica no seguinte poema de David Aniñir, descendente dos mapuches, um dos povos 

indígenas do Chile. Sendo a arte e a poesia portas, janelas, ou mesmo as “outras vozes” (PAZ, 

1990), capazes de imaginar mundos (novos, possíveis), conectar dessemelhanças, realidades 

aparentemente contrárias, não é fortuito observar a contribuição artística para pensar e, mais 

que isso, vislumbrar a ideia de interculturalidade em ato: 

 

Mapurbe 

 

Somos mapuche de hormigón  

Debajo del asfalto duerme nuestra madre 

Explotada por un cabrón. 

 

[...] 

 

Somos hijos de lavanderas, panaderos, feriantes y ambulantes  

Somos de los que quedamos en pocas partes  

 

El mercado de la mano de obra  

Obra nuestras vidas  

Y nos cobra 

 

Madre, vieja mapuche, exiliada de la historia 

Hija de mi pueblo amable 

Desde el sur llegaste a parirnos  

Un circuito eléctrico rajó tu vientre  

Y así nacimos gritándoles a los miserables 

Marri chi weu!!!! 

En lenguaje lactante. 

 

[...] 

 

Somos hijos de los hijos de los hijos  

Somos los nietos de Lautaro tomando la micro  

Para servirle a los ricos  

Somos parientes del sol y del trueno  

Lloviendo sobre la tierra apuñalada 
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La lágrima negra del Mapocho 

Nos acompañó por siempre  

En este santiagoniko wekufe maloliente. 

 

(ANIÑIR, 2009, p. 75) 

 

A poesia expressa uma dinâmica de confrontação cultural em sua complexidade: já 

não se trata de um resgate à terra, afinal o poeta, como a maior parte de seu povo, vive em 

Santiago, capital do Chile, daí o título “Mapurbe”, uma conjunção do termo Mapuche com 

urbe. Contudo, fica latente a conjugação de um imaginário ligado à terra e às tradições com 

outro mercantil e urbano. Em todo o poema nota-se a fusão da “linguagem lactante” com 

palavras e gírias comuns na capital chilena; nota-se a tensão entre saberes, própria à acepção 

de interculturalidade defendida por Parker: como uma relação entre filosofias diversas ou 

intercâmbio de conhecimentos, visto que a cada cultura corresponde uma cosmovisão de 

mundo. 

Ao entendermos o diálogo intercultural como uma “hermenêutica de racionalidades”, 

conseguimos ultrapassar a concepção puramente culturalista inerente ao conceito, 

enriquecendo o debate acerca da pluralidade cultural com o reconhecimento do conflito entre 

epistemes distintas em interação. “Diálogo que não é transparente nem conduz 

necessariamente ao consenso e, sim, aposta na reconstrução das condições discursivas 

elementares para um diálogo baseado na reciprocidade entre diferentes modos de vida” 

(ARPINI, 2007, p. 24). 

La diferencia de una concepción ‘culturalista’, que no repara en los complejos y 

múltiples ejes que atraviesan las relaciones interculturales (naciones, clases, etnias, 

culturas locales, religiones, culturas de género, culturas comunitarias, culturas 

laborales, etcétera), una concepción más acabada asume el hecho de que toda 

‘interpretación’ acerca de otra cultura supone una hermenéutica de racionalidades, 

que parte de la crítica epistemológica al racionalismo ilustrado occidental como 

imposición de una razón (saber) absoluto que niega la especificidad del aporte de 

otros saberes y tradiciones. (PARKER, 2007, p. 66). 

 

Antes, porém, de avançarmos na definição do que se entende por interculturalidade 

como projeto político e ético, parece importante observar a crítica que se faz a essa proposta e 

que está bem colocada por Axel Rojas (2011) ao descrever a genealogia desse conceito e suas 

implicações nas políticas públicas da Colômbia. A argumentação de Rojas parte da ideia de 

governamentalidade de Foucault para posicionar a proposta intercultural como uma 

“tecnologia de governo” assentada no multiculturalismo, ou seja como uma “tecnologia de 

administração da diferença cultural”, 



48 

 

que opera a través del gobierno de las relaciones entre las ‘culturas diferentes’. Una 

tecnología que produce la diferencia y la administra; define quiénes pueden ser 

considerados ‘otros’, en qué circunstancias, de acuerdo con qué atributos, y define 

también cómo deben relacionarse con la ‘cultura’, los conocimientos y las 

políticas, en relación con los cuales son considerados ‘otros’. (ROJAS, 2011, p. 12) 

 

O pesquisador vai argumentar que para que os grupos sejam reconhecidos como 

diferença é necessário que se adequem a um conjunto de práticas e critérios definidos por sua 

alteridade em relação ao modelo cultural hegemônico. Assim como a noção de cultura, a ideia 

de diferença parece ser uma condição essencial para que certas populações sejam 

reconhecidas, exaltadas ou defendidas. Essas prerrogativas estão condensadas na noção de 

diversidade cultural, que tem ganhado força no cenário internacional há várias décadas e tem 

provocado impactos estruturantes na forma e funcionamento do Estado: “en la distribución de 

su presupuesto, en la creación y características de un amplio número de organizaciones 

sociales, en la cantidad y especificidad de un elevado porcentaje de la productividad 

académica [...] sin contar los debates y transformaciones que ha generado en la educación y 

las políticas que de allí se derivan” (ROJAS, 2011, p. 20). 

Rojas continua argumentando que é nesse processo em que a cultura vai ganhando 

peso como elemento fundamental para entender os fenômenos sociais que a interculturalidade 

emerge como projeto político e acadêmico. É necessário a inscrição do conceito nessa 

discussão mais ampla acerca da diversidade cultural para que se entenda a historicidade e 

localização do debate sobre a produção de alteridades. Ou seja, o que ele sublinha é a 

importância de pensar as diferenças não “como un dato objetivo perteneciente al campo de la 

‘naturaleza’ (como podría ser pensada la raza), sino como una construcción histórica en 

formaciones sociales particulares” (ROJAS, 2011, p. 21). Partindo dessa desnaturalização das 

diferenças, Rojas vai questionar a ideia de diversidade cultural, afirmando que ela, ao mesmo 

tempo em que defende a visibilidade da multiplicidade de culturas e grupos subordinados, 

também mascara o processo de produção dessas diferenças, os jogos de poder inerentes a ele. 

Nesse sentido, para ele, a interculturalidade se coloca como mais um projeto político que 

participa da produção e gestão da alteridade. Segundo a observação dele, 

La interculturalidad no sólo opera como estrategia o enfoque de administración de 

la diferencia o de los conflictos entre culturas, la interculturalidad es 

fundamentalmente un discurso de producción de diferencias. Es decir, que opera 

como principio de ordenamiento de lo social, marcando, clasificando, incluyendo y 

excluyendo expresiones de la diferencia, que ella misma produce. No se trata pues 

de que las diferentas culturales estén allí y que los proyectos interculturales sean 

una forma de llegar a tramitar las relaciones entre ellas; de hecho, muchas 

diferencias no son objeto de ningún tipo de ‘atención intercultural’. (ROJAS, 2011, 
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p. 105) 

 

Embora a crítica de Rojas ao multiculturalismo e à noção de diversidade cultural seja 

fundamental para manter aceso o cuidado com a naturalização das diferenças e a apropriação 

dos discursos sobre a diversidade cultural por instituições que tendem a buscar a integração 

ou sobrevivência das culturas sem questionar ou demandar uma transformação no modo em 

que as relações de poder transformam diferenças em desigualdades, a leitura que ele faz do 

conceito de interculturalidade como sinônimo de diversidade cultural e multiculturalismo 

destoa do debate que predomina em torno dessa ideia. Isso não significa que ele não traga 

reflexões que contribuem para alertar sobre a os perigos do que Seyla Benhabib chama de 

uma “sociologia reducionista da cultura”, que tem como premissa a ideia de que as culturas 

são totalidades claramente delineadas e de que é possível realizar uma descrição exata da 

cultura de um grupo humano (BENHABIB, 2006, p. 27). Ou seja, chama a atenção para os 

riscos de essencialização, reificação e fetichização dos grupos culturais.    

  Contudo, a crítica de Rojas parece perder de vista a outra acepção de 

interculturalidade citada por Parker, que não guarda as mesmas limitações apontadas para os 

discursos de diversidade cultural. Essa ideia de interculturalidade, que se pretende mais 

apropriada para pensar e agir em função da justiça social e da liberdade das culturas, não está, 

inclusive, presente apenas nos meios acadêmicos, políticos e institucionais, mas, sobretudo, 

na reinvindicação de inúmeros grupos culturais subalternizados. Daniel Mato (2009) 

considera, por exemplo, o próprio conceito de interculturalidade como intercultural, já que 

surge das experiências advindas da relação com e entre diversos povos indígenas. 

Voltando a Benhabib e sua ênfase no reducionismo de certas apreensões da cultura (o 

que não significa que as diferenças culturais não existam, pelo contrário elas são muito reais e 

profundas), o que a autora vai destacar é que o problema do multiculturalismo é que ele 

entende as culturas como um mosaico e essa metáfora visual – várias peças delineadas e que 

podem ser encaixadas ou organizadas de forma harmônica – deveria ser substituída por uma 

imagem auditiva: um diálogo cultural complexo e sem totalidades definidas. Isto porque, para 

ela, deveríamos considerar as culturas como “constantes creaciones, recreaciones y 

negociaciones de fronteras imaginarias entre ‘nosotros’ y el/lós ‘otros’” (BENHABIB, 2006, 

p. 33). Partindo desse pressuposto, então, a justiça intercultural deveria ser defendida, ainda 

segundo Benhabib, em nome da justiça e da liberdade e não de uma imprecisa preservação 

das culturas. 

E é quando aceitamos que as ideias de justiça e liberdade tampouco são universais e 
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unívocas que o conceito de interculturalidade ganha densidade e operacionalidade como 

conceito / projeto político e ético, exatamente porque, partindo de uma compreensão 

relacional entre as culturas, traz para o centro dos conflitos e debates político-culturais as 

distintas epistemes, entendidas como formas de interpretar as experiências da vida, em tensão. 

Walsh entende essa dinâmica como um “giro epistêmico”. De acordo com ela trata-se de 

un pensamiento de oposición dirigido a la transformación socio histórica y 

estructural, una lógica construida desde la particularidad de la diferencia que, como 

hemos dicho, no es simplemente étnica o cultural sino colonial: la consecuencia de 

la dominación pasada y presente de pueblos, lenguas y también de conocimientos. 

Y aunque esta lógica de la interculturalidad parte de una posición de exterioridad 

con relación a lo dominante, cuestionando a él, involucra conocimientos y modos 

de pensar que no quedan totalmente aislados de los paradigmas o estructuras 

dominantes. Es decir, por necesidad y como resultado de los procesos históricos de 

la colonialidad, esta lógica “conoce” estos paradigmas y estructuras – ha tenido que 

aprender y vivir con ellos. Y es por medio de este conocer que un pensamiento 

“otro” está construyéndose, orientado a la agencia o acción del movimiento en las 

esferas políticas, sociales y culturales, trabajando sobre los paradigmas y 

estructuras dominantes y los estándares culturales construidos por el conocimiento 

occidental y “universal”, así descolonializándolos. (WALSH, 2004, s/p) 

 

Essa intenção de descolonizar as práticas sócio-culturais, bem como de questionar a 

dissociação entre um saber científico universal e outros saberes localizados, particulares, 

populares fica muito evidente no campo da arte. Por isso, parece interessante recorrer a 

algumas reflexões que podem ajudar a compreender como na arte, em suas múltiplas 

linguagens, as dicotomias próprias a essas binariedades do pensamento científico eurocêntrico 

parecem desestabilizadas. De acordo com Amálio Pinheiro, o intenso e constante diálogo 

intercultural no contexto latino-americano contribuiu para a singularidade das produções 

artísticas aqui produzidas. Como coloca o autor, a deglutição de outras culturas forçosamente 

modifica certas distinções tidas como universais. Por exemplo, a separação rígida entre voz, 

visualidade e escritura, como matrizes para linguagens artísticas distintas, que perde o sentido 

em virtude das mesclas culturais entre os modos de fazer vindos dos povos africanos, dos 

europeus e dos indígenas. Interferem-se mutuamente a ponto de gerarem “novos coeficientes 

de transversalidade”. Desorganizam os modos de conhecimento, subvertem a seriedade 

disciplinar e, por isso, estabelecem uma crítica ao pensamento sério, universalista, 

essencialista da ciência e da arte.  

É do diálogo intercultural, com seus cruzamentos produtivo-qualitativos que 

promovem um excesso de fricções dos contrários (das diferenças), que uma espécie de 

tendência ao “nomadismo adaptativo / assimilativo de formas heterogêneas” é criada, o que 

inibe a rigidez das oposições e a fixidez das homogeneidades hereditárias. Desestabilização 
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que fica evidente, por exemplo, nesse outro poema de David Aniñir, na medida em que o 

autor se apropria de um texto religioso, notadamente do catolicismo, justamente para romper 

seu sentido sagrado e sacralizá-lo politicamente (ou poeticamente): 

 

SALMO 1997 

                                                         A Simón 

 

 

Padre nuestro que estas en el suelo 

Putificado sea tu nombre  

Vénganos de los que viven en los faldeos de La Reina  

Y en Las Condes  

Hágase señor tu unánime voluntad  

Así como lo hacen los fascistas en la tierra 

- nuestra tierra - 

Y los pacos en la comisaria  

Danos hoy nuestro pan que nos quitan día a día 

Perdona nuestras verdades 

Así como nosotros condenamos 

A quien no las entiende 

No nos dejes caer en esta invasión 

Y más líbranos del explotador. 

 

Maaaaaaaaaaaammeeeeeéén 

 

En el nombre del padre soltero  

Del hijo huérfano 

And the saint spirit. 

. ..(Q.E.P.D.) 

 

(ANIÑIR, 2009, p. 47) 

 

O pecado de possuir verdades outras, diferentes das do “explorador”, seria o motivo da 

condenação que move o pedido de perdão nada transcendente do poeta. Ao “pai nosso” que 

está no solo, segue uma solicitação de indulgência irônica que subverte a remissão dos 

pecados religiosa, ao mesmo tempo em que condena terrenamente aos que não entendem 

essas verdades distintas, incompreendidas. Como observa Warnier, as sociedades colonizadas 

nunca foram passivas diante da violência do colonizador. “A despeito do choque, os 

colonizados não abdicaram de sua iniciativa e sua inscrição na história. Eles souberam 

reinventar as tradições, domesticar a contribuição ocidental, apropriar-se dela e voltá-la contra 

o colonizador” (WARNIER, 2003, p. 124). Ao olhar de Bhabha, também, esse processo de 

tradução intercultural nunca foi passivo. Argumenta ele que é justamente o estranhamento que 

se coloca como condição das iniciações interculturais; é a posição do estranho que cria uma 

não-continuidade, que coloca a incerteza, que traça uma ponte entre a história de vida pessoal, 
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subjetiva, privada, e as disjunções da vida política, da história social. A interculturalidade 

surge desses “entre-lugares”, de onde emergem “epistemologias fronteiriças” (MIGNOLO, 

2002).  

Farpas, fissuras e faíscas que surgem das “relações erótico-migrantes” próprias do 

diálogo intercultural ou, ainda, uma “festa erótica das permutações entre conhecido e 

desconhecido”, o que leva a uma intercomunicação constante entre vozes, visualidades e 

escrituras distintas, aparentemente não interpenetráveis, mas que se cruzam sincronicamente 

na produção imaginária. E é nesse “intercâmbio denso e arriscado” (MARTÍN-BARBERO, 

2003), próprio, aliás, a todo processo cultural, mas que aqui no espaço latino-americano se 

torna mais pujante, que uma nova equação entre arte, ciência, política e tecnologia vai 

emergir. Uma intercomunicação entre textos e contextos que gera conexões criativas múltiplas 

e campos de interferência que resultam não em uma nova síntese unívoca e essencializante, e 

sim em um processo de montagem sempre “tradutória, transversal e provisória” (PINHEIRO, 

1995, p.34). 

 Os cruzamentos sincrônicos que deram a tônica das interações culturais latino-

americanas contribuíram para o questionamento das disciplinas, das fronteiras rígidas, das 

dicotomias enrijecidas, que inegavelmente também nos constituem, fruto do legado 

cientificista trazido na bagagem dos europeus. O conceito de interculturalidade coloca-se 

como uma chave de leitura mais adequada para compreender essas dinâmicas sempre 

disruptivas de deslocamentos e constantes negociações das experiências intersubjetivas, em 

vista da limitação que o termo cultura pode apresentar para apreender o que há de processual, 

de instituinte, nessas fricções. Bhabha afirma, nesse sentido, embora em outro contexto, que: 

“o que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de passar além das 

narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de focalizar aqueles momentos ou 

processos que são produzidos na articulação de diferenças culturais” (BHABHA, 2005, p. 20). 

 Ainda com Bhabha, podemos dizer que é o estranhamento próprio ao contato 

intercultural que funda “entre-lugares”, onde uma tradução cultural, uma tensão entre saberes, 

entre possibilidades de mundo, é possível; é essa “condição fronteiriça” que se revela nas 

obras citadas e na potência que o conceito de interculturalidade traz para pensar e agir em 

função de outras apostas políticas. Possibilitar o encontro – seja ele crísico, irônico, risonho –, 

apesar de todas disjunções e interstícios inerentes ao diálogo intercultural.  

Partindo de outro lugar de fala, mas com base em perspectivas semelhantes a dos 

autores citados, Boaventura tem se colocado no cenário acadêmico e político internacional 
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como um dos defensores da necessidade de pensar novos horizontes de futuro, que 

ultrapassem as categorias do sistema mundo moderno-colonial, por meio de outras epistemes. 

O pesquisador nomeia esse legado eurocentrista de “epistemologias do norte” e defende a 

necessidade de formulação de uma “epistemologia do sul”, que vise a “recuperação dos 

saberes e práticas dos grupos sociais que, por via do capitalismo e do colonialismo, foram 

histórica e sociologicamente postos na posição de serem tão só objecto ou matéria-prima dos 

saberes dominantes, considerados os únicos válidos” (SANTOS, 2008, p.11). O autor propõe 

a ideia de ecologia de saberes como estratégia para promover o diálogo entre as diversas 

formas de produção de conhecimento que circulam nas sociedades. 

A aposta no diálogo intercultural seria, desse ponto de vista, já uma alternativa para 

enfrentar as desigualdades e assimetrias dos grupos subjugados pelo “pensamento 

ortopédico”. Santos defende esse potencial de colocar questões para além daquelas propostas 

pelo campo científico como estratégico para confrontar as teorias e políticas públicas com 

uma pluralidade infinita de saberes finitos sobre a experiência humana. Essa infinitude de 

epistemes “com que nos debatemos não é transcendental; decorre da inesgotável diversidade 

da experiência humana e dos limites para a conhecer” (SANTOS, 2008, 26). A “douta 

ignorância”, resignificada, aqui, para o campo político-cultural, seria, então, “um laborioso 

trabalho de reflexão e de interpretação sobre esses limites, sobre as possibilidades que eles 

nos abrem e as exigências que nos criam” (SANTOS, 2008, 26). 

O problema é que a assimetria própria às relações entre saberes deve-se menos a 

diferenças epistemológicas (limites e possibilidades de cada um deles) que a questões 

políticas. Boaventura descreve dois tipos-ideiais de práticas políticas que acionam essa 

assimetria: a primeira maximiza a ignorância a respeito dos outros saberes, chegando a 

declarar sua inexistência, ação que ele denomina como “fascismo epistemológico porque 

constitui uma relação violenta de destruição ou supressão de outros saberes” (SANTOS, 2008, 

28), gerando ondas de “epistemicídios” que se perpetuam ainda hoje, nem sempre de modo 

sutil. Muniz Sodré (2011), nesse sentido, observa que é justamente a pretensão de deter uma 

verdade absoluta sobre o outro a fonte de toda a violência. Em contrapartida, ainda segundo 

Sodré, a busca de uma verdade não violenta acontece quando se reconhece a pluralidade 

humana (e suas limitações) em todas as realizações do homem.  

Daí que a segunda prática proposta por Boaventura, em contraposição a anterior, se 

caracteriza por tentar minimizar essas assimetrias e estabelecer cruzamentos qualitativos entre 

os saberes, por meio de um exercício de busca e reconhecimento de limites e de 
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potencialidades recíprocas. A este segundo modo de viver as assimetrias, Boaventura chama 

de “ecologia de saberes”, que pode ser operada por meio de uma “artesania de práticas”. O 

objetivo será sempre o de acionar melhorias concretas no cotidiano das pessoas / grupos, por 

meio de uma articulação de conhecimentos compromissados com uma transformação 

dialógica e contextualizada. Afinal, existem urgências na contemporaneidade que colocam na 

ordem do dia a necessidade de pensar vias de inovações libertadoras: para as questões 

colocadas pela preocupação ecológica, pela necessidade de luta contra as múltiplas formas de 

discriminação, desigualdade, subalternização etc.  

Esse deslocamento pragmático da hierarquia entre os saberes não elimina as 

polarizações existentes, mas minimiza essas barreiras quando o objetivo passa a ser arranjar 

soluções para uma ação almejada. Isto porque “a superioridade de um dado saber deixa de ser 

definida pelo nível de institucionalização e profissionalização desse saber para passar a ser 

definida pelo seu contributo pragmático para uma dada prática” (SANTOS, 2008, 31), o que 

acaba por desarmar um dos motores do “fascismo epistemológico que tem caracterizado a 

relação da ciência moderna com outros saberes” (SANTOS, 2008, 31). 

 

O lugar de enunciação da ecologia de saberes são todos os lugares onde o saber é 

convocado a converter-se em experiência transformadora. Ou seja, são todos os 

lugares que estão para além do saber enquanto prática social separada. 

Significativamente, os diálogos de Nicolau de Cusa têm lugar ou no barbeiro ou na 

humilde oficina do artesão. O filósofo é, pois, levado a discutir num terreno que lhe 

não é familiar e para o qual não foi treinado, o terreno da vida prática. É o terreno 

onde se planeiam acções práticas, se calculam as oportunidades, se medem os 

riscos, se pesam os prós e os contras. É este o terreno da artesania das práticas, o 

terreno da ecologia de saberes. (SANTOS, 2008, 33) 

 

Pierre Lévy também vislumbra a possibilidade de mudanças socioculturais por meio 

do reconhecimento e articulação de certa pluralidade de saberes – ou melhor, do que ele 

chama de “inteligências coletivas”. O autor é muito criticado por seus pares por ser 

considerado demasiado otimista, mas seu pensamento em alguma medida também abre vias 

para questionar a “colonialidade” do saber assentada nas “epistemologias do norte”. Como 

pesquisador do ciberespaço, Lévy situa sua aposta de futuro justamente nos instrumentos de 

comunicação e do pensamento coletivo, que podem servir, defende ele, como ferramentas 

para difusão da pluralidade de saberes que constitui a humanidade e / ou para constituição de 

coletivos inteligentes, nos quais “as potencialidades sociais e cognitivas de cada um poderão 

desenvolver-se e ampliar-se de maneira recíproca” (LÉVY, 2008, p.25). 

O aprendizado recíproco como mediação entre as pessoas, tão discutido por ele, parte 



55 

 

dos mesmos pressupostos que a ideia de diálogo intercultural ou de ecologia de saberes. A 

conseqüência ética desse encontro entre epistemes distintas seria o reconhecimento do outro 

como quem sabe muito do que não sei. A alteridade não vista mais como assustadora ou 

ameaçadora e, sim, como zonas de inexperiência que não se justapõem, representando uma 

fonte possível de enriquecimento (LÉVY, 1998). 

A inteligência coletiva como conceito operacional, então, define-se como a 

mobilização efetiva das competências distribuídas por toda parte, o que implica a valorização 

técnica, econômica, jurídica e humana de todos os grupos culturais. Uma das críticas que 

podem ser feitas à perspectiva de Lévy é, sobretudo, ao fato dele enxergar de forma quase 

filantrópica essa dinâmica de trazer para o centro do debate e das propostas políticas e sociais 

outros saberes diferentes daqueles legitimados pelo carimbo da ciência. Não é o caso dos 

autores acima citados que veem nessa prática antes de tudo uma necessidade e um 

compromisso ético. À parte essa limitação no pensamento de Lévy, seu conceito de 

inteligência coletiva é relevante por pensar como as tecnologias de comunicação e informação 

podem servir de instrumentos para a expressão e articulação dessa multiplicidade de saberes. 

Questão fundamental em vista do lugar ocupado por estas nos processos sociais e culturais da 

contemporaneidade. Francisco López Segrera (2005) coloca a questão nesses termos: “é 

possível diminuir a brecha entre ‘infopobres’ e ‘inforicos’, democratizando o uso das novas 

tecnologias de informação e comunicação? Ou só servirão estas para aumentar a pobreza, a 

desigualdade e a exclusão social?” (LÓPEZ SEGRERA, 2005, p.7). 

 

1.6 Audiovisual como linguagem potente para o diálogo intercultural  

 

Sustentaremos a ideia de que o audiovisual, quiçá a linguagem mais representativa e 

mais popular da contemporaneidade, é a tecnologia sócio-cultural mais pertinente para 

possibilitar e potencializar o diálogo intercultural porque não pressupõe o letramento que 

subjugou toda a riqueza e potência da cultura oral dos povos colonizados. Além disso, como a 

colonialidade do saber se sustenta no campo simbólico, a guerrilha para desconstruir noções, 

representações e sentidos tem que adentrar esse terreno e disseminar referências capazes de 

orientar outros significados para as diferenças. Assim como os EUA perceberam, desde a 

década de 60, que onde o cinema norte-americano chegasse entrariam também seus produtos, 

torna-se estratégico entender o potencial do audiovisual de disseminar, de forma rizomática e 

incontrolável, um conjunto de valores. No caso do diálogo intercultural como meta, não se 
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trata obviamente de vender produtos e, sim, de capilarizar outras leituras de mundo, 

pluralizando tanto quanto for possível o espaço público midiatizado. 

De acordo com Maíra Zenun (2014), por exemplo, o cinema foi percebido, pelas 

populações negras, como um das ferramentas para promover a resistência, como “forma de 

estratégia visual, e política, útil na ressignificação de representações das culturas e identidades 

negras” (ZENUN, 2014, s/p). Na tentativa de subversão de clichês preconceituosos e racistas 

sobre esses povos, disseminados pelos filmes hollywoodianos, começa a se constituir um 

“cinema negro” a partir da segunda metade do século XX, nos EUA, motivado pela 

“necessidade do reconhecimento e da valorização cultural das populações negras” (ZENUN, 

2014, s/p). Um tipo de cinema, de acordo com a pesquisadora,  

que surge, primordialmente, em oposição às imagens etnocêntricas / eurocêntricas 

formuladas sobre a África e suas diásporas, e que introduz novos referenciais sobre 

sujeitos à margem do mainstream. Isto porque o cinema é, sem sombra de dúvida, 

um meio de comunicação que empodera identidades culturais e reproduz 

referências sobre o eu e o outro. (ZENUN, 2014, s/p)  

 

A partir de outro contexto, mas partindo da mesma constatação, Freya Schiwy (2002), 

ao discorrer sobre a relação dos indígenas com o audiovisual, argumenta que essas técnicas 

propiciam um intercâmbio de conhecimentos heterogêneos, possibilitando a formulação de 

métodos e instrumentos de comunicação apropriados para participação desses povos nos 

processos de trocas e mudanças que enfrentam. Para se perguntar sobre a possibilidade dos 

“subalternos” produzirem conhecimento, a autora parte da produção audiovisual, mais 

especificamente do “Plano Nacional Indígena/Originário de Comunicação Audiovisual” 

(denominado, atualmente, de “Sistema Plurinacional de Comunicação Indígena Originário 

Campesino da Bolívia”), cuja proposta é utilizar o audiovisual para “auto-diagnóstico” de 

problemas e soluções nas comunidades indígenas da Bolívia. Ela nota, então, que, embora 

esses registros de imagens e discursos locais sejam criados e disseminados por meio de 

tecnologias paradigmáticas da globalização (vídeo digital e internet), o uso do vídeo 

“establece uma red que forma no solo nuevos circuitos de comunicación sino que también 

produce conocimiento” (SCHIWY, 2002, p. 104).  

De fato, como analisa Jesús González Pazos (2014), a produção audiovisual indígena e 

campesina, na Bolívia, é uma importante protagonista nos processos de transformação e 

empoderamento que essas pessoas enfrentam. Ele explica que o “Sistema Plurinacional de 

Comunicação Indígena Originário Campesino” boliviano, conta com três pilares básicos: a 

formação técnica a respeito do uso dos meios (roteiro, luz, som, câmera, produção etc), a 
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produção de materiais audiovisuais em formatos variados (ficção, videoclipes, documentários) 

e a difusão desse material em comunidade e centros urbanos. Todas essas etapas são 

controladas pelos próprios indígenas e campesinos, de forma auto-gestionada e por meio de 

uma “visão e determinação coletiva, comunitária. Onde não há diretores nem venda de 

produto às salas, mas há decisão política de empoderar-se no uso e controle dos meios de 

comunicação a serviço de seus próprios processos” (PAZOS, 2014, s/p). 

Podemos dizer que, aqui no Brasil, uma proposta equivalente ao que acontece na 

Bolívia é realizada por meio do projeto Vídeo nas Aldeias. Embora, nesse caso, não se trate de 

política pública e, sim, de uma Organização Não-Governamental que mobiliza atores e 

instituições em prol de causas indígenas, os pressupostos são os mesmos. De acordo com eles, 

o Vídeo nas Aldeias surgiu em 1986 como um “projeto precursor na área de produção 

audiovisual indígena no Brasil”, cujo objetivo tem sido o de “apoiar as lutas dos povos 

indígenas para fortalecer suas identidades e seus patrimônios territoriais e culturais, por meio 

de recursos audiovisuais e de uma produção compartilhada com os povos indígenas” (VÍDEO 

NAS ALDEIAS, s/d, s/p). O acervo do projeto já conta com cerca de 70 filmes, muitos deles 

premiados em festivais nacionais e internacionais. Além do Vídeo nas Aldeias ter se tornado 

uma referência na produção audiovisual com povos indígenas, ele ainda formou uma geração 

de cineastas, como Takumã Kuikuro, que fez sua primeira oficina de audiovisual em 2002 e, 

desde então, passou a produzir filmes, dentre eles “Karioka” (2014), exibido em diversos 

festivais. No curta-metragem, o cineasta registra a viagem que faz com sua família de sua 

aldeia, localizada no Alto-Xingu, Mato Grosso, até o Rio de Janeiro, onde passarão uma 

temporada. O documentário vai acompanhando as descobertas dos seus filhos na metrópole e, 

ao mesmo tempo, a preocupação dos familiares que ficaram, diante das notícias que recebem, 

via meios de comunicação de massa, sobre a violência no Rio de Janeiro. Um 

entrecruzamento entre essas duas experiências: a do deslocamento físico e do imaginário. 

Como avalia Ivana Bentes,  

Para além do pioneirismo, o projeto Vídeo nas Aldeias, coordenado por Vincent 

Carelli, chega em uma etapa decisiva e radical ao formar uma geração de 

realizadores indígenas que vêm fazendo uma espécie de “auto-etnografia” ou 

autodocumentário, em que os próprios índios registram e editam suas imagens, 

passando de objetos a sujeitos do discurso. O resultado sem dúvida não vem de 

nenhuma espontaneidade ou milagre. Pode-se vislumbrar a dinâmica de oficinas 

repetidas, participação da comunidade na escolha de temas, a construção dos 

personagens escolhidos e, em outros vídeos até a experimentação com encenações 

e desenho animado. Esse cinema é uma aposta na imagem não apenas como 

representação de si para os outros, mas radicalmente como a descoberta de uma 

forma de pensamento audiovisual, uma aldeia audiovisual global, em que a 

singularidade dos índios brasileiros se encontra com a singularidade e vigor do 
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documentário e das questões do cinema contemporâneo. (BENTES, s/d, online) 

 

Para além desse giro epistêmico e representacional operacionalizado por esses 

exemplos da Bolívia e do Brasil, ao relacionar a produção audiovisual indígena com as 

geopolíticas do conhecimento, vale ressaltar, também, a importância dessa dinâmica diante do 

legado de dominação que a escritura alfabética constituiu para esses povos (SCHIWY, 2002). 

Essa consideração da pesquisadora é importante porque, como muitos outros autores 

argumentam (MARIACA, 2010; MIGNOLO, 2005; WALSH, 2010; MATO, 2009), dentre 

eles Castro-Gómez: o ordenamento epistemológico moderno-colonial considerava a escritura 

como a única tecnologia de representação capaz de propiciar a formulação de conhecimento. 

El privilegio otorgado a la escritura frente a uma asumida inmediatez de la oralidad 

(ya deconstruida por Derrida) es una concepción occidental que fue confirmada por 

la experiencia (Mignolo, 1995). De ella se deduce la idea de que la capacidad 

crítica del pensar nace de la metodologia reflexiva de la escritura. Esta lógica 

necesita ser repensada tanto a partir de la desconstrucción y descolonización de los 

procesos de reflexión crítica como también desde el uso de sistemas semióticos 

alternativos, visuales, audiovisuales y telemáticos. (CASTRO-GÓMEZ, 2005, 

p.13) 

 

O audiovisual, então, pode ser considerado uma ferramenta importante para os 

processos de descolonização, a começar pela desconstrução da ideia de que é só por meio da 

escrita e de um determinado padrão científico que se pode produzir conhecimento. O que 

defenderemos, inclusive, tomando como referência os filmes produzidos no contexto do 

DocTV, é que os documentários são, antes de tudo, uma fonte rica e absolutamente plural de 

teoria social crítica nos dias de hoje, além de registrarem de forma capilar e descentralizada os 

saberes e culturas “subalternizadas” desde a colonização. Ou seja, funcionam como duplo 

instrumento para operar e potencializar o diálogo intercultural: na documentação e na própria 

produção de saber, já que temos discursos sendo construídos em cada um dos vídeos e um 

conjunto de valores sendo veiculado.  

Como pontua Schiwy, a dificuldade de compreensão do audiovisual como fonte de 

conhecimento deve-se ao fato dele se situar fora das disciplinas e instituições hegemônicas da 

educação. Assim, em geral os filmes são considerados momentos de descontração nas salas de 

aulas ou costumam servir como ilustração dos conhecimentos contidos nos livros ou artigos 

acadêmicos, por exemplo, e não como catalisadores em si de reflexões críticas e politizadas. 

Na contramão dessa apreensão do audiovisual, a pesquisadora sugere que  

el vídeo está cambiando no solo la perspectiva pero también los términos de la 

producción del conocimiento. Está reformando las geopolíticas del conocimiento a 

nível de la forma, del modo y de la perspectiva, reinvidicando o de-subalternizando 
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lo visual como um discurso epistemológico próprio. El uso del vídeo por los 

pueblos indígenas significa uma apropriacion de las herramientas tecnológicas 

occidentales que se vincula com la tradicion oral-visual ameríndia [...] Si otros 

conocimientos ya co-existian a lado de los occidentales, la videotecnologia 

redefine lo visual como médio del pensar y lleva este pensar más alla de los 

confines de lo local, sin embargo, sin universalizarlo. (SCHIWY, 2002, p. 120) 

 

As produções audiovisuais podem funcionar, então, como meios de informação, 

educação e intercâmbio cultural. Para tanto, é necessário que estejam inscritas em circuitos de 

distribuição plurais, que permitam uma interação entre “diferenças”. O diálogo entre 

conhecimentos pode ser, assim, a chave para que novos horizontes de futuro – novas maneiras 

de interpretar a experiência – sejam possíveis, afinal o pós-colonialismo não significa o fim 

do colonialismo, mas, sim, sua reconfiguração. Nesse caminho, o papel dos grupos sócio-

culturais subalternizados pela colonialidade, mas não subalternos, deve ser afirmado em sua 

potência de dissenso, de perigo ameaçador do “coro dos contentes”, o que implica chamar 

para o centro do diálogo intercultural, respaldado pelas políticas culturais, os saberes que não 

são tão facilmente incorporados ao discurso multicultural, porque trazem a tona conflitos que 

não são neutralizados pela necessidade de integração do Estado.  

Voltando aos arquétipos que construímos para refletir sobre dois tipos-ideais de 

relação com as diferenças e a produção do conhecimento, podemos argumentar que o 

audiovisual pode contribuir para o diálogo intercultural desde que sua capacidade de produção 

/ distribuição / fruição rizomática e horizontal esteja garantida. Só assim pode ser possível 

ressignificar o arquétipo do diretor, que chega com sua câmera para filmar seus “objetos de 

estudos”, e abrir espaço para que a figura arquetípica da menina, com sua pergunta forte, vá 

ganhando espaço, a fim de possibilitar o diálogo e colocar holofotes nas assimetrias entre as 

culturas, os saberes, o que está em jogo por trás dos conflitos que aparecem desconectados de 

suas motivações políticas, econômicas, históricas e sociais. Ou seja, parece possível que os 

discursos de objetividade e imparcialidade sejam desarmados no terreno da dialogia 

intercultural em prol de tensões / interações entre posicionamentos diversos e conflitivos. 

Conflito entendido, aqui, como um movimento dinâmico e complexo, “como un campo activo 

– no meramente reactivo – de producción y lucha simbólica” (ARPINI, 2007, p. 20). 

E se estamos de acordo que o exercício do pensamento tem a ver com a prática de 

colocar questões e formular interpretações acerca da existência, tendo como referência um 

horizonte de perguntas mais vasta e complexa do que aquelas colocadas pelas ciências e suas 

disciplinas, então veremos um leque muito amplo de intelectuais que não compactuam com as 

categorias epistêmicas da modernidade e do sistema capitalista espalhados e invisibilizados 
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por todos os cantos, mas não silenciados, pelo contrário: soltando a voz, construindo imagens 

e difundindo pensamentos em diversos produtos audiovisuais e redes sociais criados fora dos 

circuitos comunicacionais hegemônicos. 

Para finalizar, vale citar o seguinte esquema de Walsh (2005), em que ela sugere 

coordenadas / pistas / caminhos para praticar a descolonização: 

 

 

(WALSH, 2005, p. 49) 

 

O diálogo intercultural, então, é apontado como estratégia para contornar o 

eurocentrismo, tendo em vista um horizonte de descolonização do pensamento e de nossas 

práticas, no intuito de ultrapassarmos uma velha “ignorância sobre nós mesmos”, construída, 

sublinha Mato (2009), por um lastro histórico que nega a condição pluri e intercultural própria 

das sociedades ainda colonizadas. A interculturalidade, não entendida como sinônimo de 

multiculturalismo e diversidade cultural, se refere, como salienta Walsh, a complexas 
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relações, negociações, tensões e intercâmbios entre pessoas, saberes, sentidos e práticas sócio-

culturais distintas. Não para reconhecer, tolerar ou descobrir as diferenças simplesmente, e 

sim para impulsionar ativamente contextos de trocas em que as culturas e seus conhecimentos 

sejam apresentados de forma equitativa nos momentos de debates e negociações políticas, 

mas também nos circuitos em que se elaboram imaginários sócio-culturais e novos horizontes 

de futuro. Isto porque, como afirma Sodré (2011), existe uma diferença entre o 

“reconhecimento filosófico (abstrato) do outro” e a “prática ético-política de aceitar outras 

possibilidades humanas” (SODRÉ, 2011, s/p).  

Como veremos no próximo capítulo, é essa prática ético-política – orientada para e 

pelas diferenças e que tem como objetivo uma “democracia plural e radical” (MOUFFE, 

1996) ou uma “democracia intercultural” (SANTOS, 2009) – que devemos perseguir, 

construir e defender incessantemente, afinal, em nosso país, “a democracia formal organizou-

se como simulação, como processo claramente não-comunicativo, resultando daí contradições 

básicas, sentidas e vividas em cada leitura de jornal, na sucessão de governantes, nas relações 

entre pessoas e organizações” (ALVES, 2009, p. 101). Daí que a disputa simbólica, matriz da 

interculturalidade, lida aqui por meio da construção de sentidos, saberes e imaginários através 

do audiovisual, seja central para o ato contínuo de se fazer política (tanto aquela micropolítica 

do cotidiano quanto a que se opera via Estado e seus programas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irmãos e irmãs indígenas, irmãos e irmãs não-indígenas, aqui 

estamos apenas para dizer: “Aqui estamos”  [...] Somos um 

espelho. Aqui estamos para nos ver e nos mostrar. Para que 

vocês nos vejam, para que vocês se vejam, para que os outros 

vejam o nosso olhar. Aqui estamos e um espelho somos não da 

realidade, mas apenas um reflexo; não a luz, mas apenas uma 

lâmpada; não o caminho, mas apenas alguns passos; não a via, 

mas apenas um dos muitos rumos que levarão ao amanhã. [...] 

Quando dizemos somos, também dizemos não somos. Não 

somos quem aspira ao poder e, com ele, quer impor o caminho 

e a palavra. Não seremos. Não somos quem põe preço na 

dignidade própria ou alheia e converte a luta em mercado, a 

política dos limitados, que não discutem projetos, mas clientes. 

Não seremos. [...] Não somos os ingênuos, que esperam que a 

justiça venha de cima, porque ela cresce apenas de baixo [...]. 

Não somos uma lenda passageira que, feita de nada, depois se 

arquiva no calendário de derrotas que este país lustra com 

nostalgia.  

(Sub-comandante Marcos, 2001) 
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Capítulo 2 - Políticas culturais e políticas de comunicação: dimensões estratégicas para a 

reinvenção do Estado e construção de uma democracia intercultural  

 

Uma rápida caminhada pelo universo das Ciências Políticas que historiciza e teoriza 

noções como as de Estado, democracia, sociedade civil, participação e política pública nos dá 

o tom do percurso e da localização intelectual/argumentativa que fundamentam a estrutura 

governamental que vivenciamos. Não é intuito desse trabalho descrever de forma minuciosa 

essas teorias, mas alguns elementos ou problemáticas serão colocadas em discussão a fim de 

complexificar o entendimento sobre as dificuldades inerentes à forma Estado – e sua 

específica racionalidade – para lidar de modo intercultural com as diferenças.  

Dito de outro modo, buscaremos compreender como, de um ponto de vista molar, a 

estrutura estatal foi construída a partir de – e segue perpetuando – uma episteme que se 

pretende universal, por isso a construção de políticas públicas que desejem abranger as 

diferenças sempre cria uma tensão entre lógicas de compreensão de mundo distintas. Essa 

estrutura do Estado não é estanque, nem tampouco a mesma em qualquer contexto, afinal toda 

composição molar convive e é constituída, ao mesmo tempo, por processos moleculares: tanto 

os que reafirmam a lógica estatal, resignificando-a, quanto aqueles que a questionam, 

forçando a forma Estado a se diferenciar, se reinventar, ou seja, entrar em um devir.  

Toda sociedade, mas também todo indivíduo, são pois atravessados pelas duas 

segmentaridades ao mesmo tempo: uma molar e outra molecular. Se elas se 

distinguem, é porque não têm os mesmos termos, nem as mesmas correlações, nem 

a mesma natureza, nem o mesmo tipo de multiplicidade. Mas, se são inseparáveis, 

é porque coexistem, passam uma para a outra, segundo diferentes figuras [...]. Em 

suma, tudo é político, mas toda política é ao mesmo tempo macropolítica e 

micropolítica.  (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p.90) 

 

Pierre Bourdieu chama a atenção para o fato de que muitos dos estudos relacionados 

ao Estado acabam por participar “de modo mais ou menos eficaz e mais ou menos direto, de 

sua construção, logo, de sua própria existência” (BOURDIEU, 1996, p.95). Pretendo estender 

essa reflexão ao campo de estudos das políticas públicas de cultura e de comunicação, ao qual 

o presente trabalho se vincula, para tentar demonstrar como, em geral, não temos o costume 

de questionar ou problematizar a própria construção histórica do Estado e de seus aparelhos 

de captura e, assim, seguimos afirmando e descrevendo, animados, a inclusão da pluralidade 

cultural pelos governos.  

Não se trata, obviamente, de sustentar uma postura intelectual contra o Estado, mas de 

elucidar um posicionamento ou a falta de reflexividade sobre ele para que os caminhos sub-

entendidos nos resultados, problemáticas, teorias, conceitos escolhidos etc, fiquem mais 
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evidentes. Um pensamento anterior à leitura de uma política pública, necessária para 

apreender a forma Estado, ainda que seja para concluir quão nebuloso é esse objeto e quão 

precário pode ser o desenho que fazemos dele. Nesse sentido, sigo Foucault em seu 

entendimento de que o Estado “não é mais do que uma realidade compósita e uma abstração 

mistificada” (FOUCAULT, 1979, p. 292), contudo discordo dele quando considera que o 

aparato estatal tem uma importância “muito menor do que se acredita” (FOUCAULT, 1979, p. 

292). Como bem observa Ingrid Bolívar (2010), problematizar o Estado e desconfiar das 

doutrinas que lhes serviram de fundamento não significa negar que ele funciona 

concretamente e como poderosa realidade simbólica, e sim agir com desnaturalização diante 

dos modos com que ele se atualiza no cotidiano da “gente simples”, que fala, pensa, conhece, 

atua politicamente, nem que seja para compor em versos a perplexidade diante do que pode o 

Estado, como faz Jorge Luiz Ribeiro (2009): 

[...] Quantas prisões serão necessárias para os corpos que gritam liberdade? Como 

a liberdade da terra aprisionada em farpas da propriedade. Mas a lei do latifúndio, 

uníssona, absoluta sob as porteiras e cercas da ordem, prevalecem. O estado de 

direito que sentencia as prisões campeia na miopia do tempo e para prevenção de 

quem? De quem planta sonhos? A prisão preventiva previne o que? De quem? Da 

periculosidade de Charles e Raimunda? Do movimento do povo que inaugura a 

ação na estática do poder? A prisão serve para prevenir de que eles perpetuem 

desordem na ordem da injustiça? Previne para que não façam apologia ao crime de 

romper as amarras da terra? Prevenir para que não fujam do distrito da culpa? 

Culpa de que? Qual o distrito da culpa no território da miséria? Qual a idade 

da culpa na história da desigualdade? Do que a comoção pública os condena? 

Quem são os donos da comoção pública? Quem tem o termômetro da comoção 

pública? A grande mídia em suas cadeias feudais da informação? O mercado? 

Os sesmeiros da terra? Quem são os donos da convicção judicial, Excelência? Pode 

o magistrado pensar por si e pela história, ou padece de juizite, esta patalogia 

(curável) de poder paranóico sobre vidas, sonhos e corpos. Quem és tu, 

Excelência? Sois homens ou gramática dos códigos, sois história ou motivação 

alienada, de que matéria humana te constituis se tua sentença lança grades 

para resolver a ânsia das sementes? [...] (RIBEIRO, 2009, s/p. Grifo nosso) 

 

2.1 Estado molar-molecular: estruturas hierárquicas e práticas heterárquicas 

 

No Dicionário de Política, organizado por Norberto Bobbio, temos uma leitura 

possível de como se estrutura a discussão em torno do Estado de um ponto de vista filosófico-

jurídico, ou seja como ele se consolidou a partir de uma argumentação doutrinária (leis, 

direitos, normas) que dá ênfase ao aparato estatal como um ordenamento responsável por 

monopolizar a violência e assegurar os direitos dos cidadãos. O predomínio de uma 

perspectiva jurídica, em detrimento da leitura do Estado de um ponto de vista político, por si 

só já “expresa la prevalência histórica de las formas doctrinales en el estudio de los 
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fenómenos políticos y el triunfo de unos sectores sociales sobre otros en el proceso de 

configuración del Estado” (BOLÍVAR, 2010, p. 95). 

Assim, como vemos no verbete dedicado ao Estado contemporâneo, o Estado se 

constituiu de modo a acirrar as tensões entre os direitos ditos fundamentais, aqueles que 

representam a tradicional tutela das liberdades burguesas (liberdade pessoal, política e 

econômica), e os chamados direitos sociais, relacionados à participação de mais grupos 

sociais e à distribuição da riqueza social produzida. No cerne desse processo histórico já está 

dada uma contradição fundamental: ao mesmo tempo em que o Estado intervém ativamente 

no decurso da acumulação capitalista, ele precisa responder a todo o corpo social e seus 

interesses múltiplos, nem sempre reprimíveis e invisibilizados, a fim de garantir sua 

legitimação. E é justamente nesse ponto que a crise social, e porque não cultural, do Estado se 

dá, em vista do descompasso entre a pluralidade de demandas sócio-político-culturais-

econômicas direcionadas aos governos e da relação familiar
12

 entre o aparelho institucional e 

legal do Estado com os detentores do capital.  

Seguindo o caminho argumentativo de Bourdieu, que nos traz elementos para o 

entendimento sobre a forma com que o Estado se estruturou historicamente e sobre os seus 

mecanismos específicos, podemos entendê-lo como “um x (a ser determinado) que reivindica 

com sucesso o monopólio do uso legítimo da violência física e simbólica em um território 

determinado e sobre o conjunto da população correspondente” (BOURDIEU, 1996, p.98). O 

autor ressalta esse elemento da violência simbólica como constitutivo do aparelho estatal, 

afinal sua naturalização ocorre quando ele se encarna nas subjetividades, por meio de 

esquemas de percepção e de pensamento que acabam mobilizando o desejo das pessoas a 

participarem de seu jogo.  

Dado que ele é resultado de um processo que o “institui, ao mesmo tempo, nas 

estruturas sociais e nas estruturas mentais adaptadas a essas estruturas, a instituição instituída 

faz com que se esqueça que resulta de uma longa série de atos de instituição e apresenta-se 

com toda a aparência do natural (BOURDIEU, 1996, p.98)
13

. A figura da comissão surge, na 

                                                 
12

 No caso do Brasil, especialmente, essa relação é duplamente familiar: do ponto de vista de proximidade 

histórica entre essas duas dimensões, uma impulsionando a outra, e da perspectiva de parentesco mesmo, já que 

existem famílias que se revezam no poder no Brasil, dificultando a quebra de um ciclo político de favorecimento 

das elites em detrimento dos demais grupos sociais e culturais que aqui coexistem. 
13

 Essa desnaturalização da forma Estado foi bem trabalhada por diferentes estudiosos, dentre eles Pierre 

Clastres, que em seu livro “A Sociedade Contra o Estado” demonstra como sociedades ditas primitivas 

impediam a cristalização de um aparelho estatal (ou seja, a concentração de poder) por meio de “mecanismos 

conjuratórios ou preventivos”, o que nega os postulados evolucionistas que associam tais sociedades a um 

período de desenvolvimento econômico e político ainda rudimentar. (Cf. CLASTRES, P. A sociedade contra o 

Estado: pesquisas de antropologia política. 5ª ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990)  
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análise do sociólogo, como uma metáfora potente para se vislumbrar a sutileza da força que 

essa naturalização das prerrogativas do Estado assume. Diz ele sobre essa “instituição 

estranha que chamamos comissão”:  

conjunto de pessoas investidas de uma missão de interesse geral e comandadas a 

transcender seus interesses particulares para produzir propostas universais -, as 

personagens oficiais devem trabalhar sem cessar, senão para sacrificar seu ponto de 

vista particular ao “ponto de vista da sociedade”, ao menos para constituir seu 

ponto de vista como ponto de vista legítimo, isto é, universal, principalmente 

recorrendo a uma retórica do oficial. (BOURDIEU, 1996, p.123) 

 

Tendem a tratar o Estado, então, por meio de um discurso legal, universal e sem 

história, supostamente capaz de representar a vontade geral, o que tem dentre outras 

consequências o desprezo ou desconsideração das experiências políticas locais e regionais, 

como salienta Bolívar (2010) no estudo que fez sobre as práticas políticas de comunidades 

colombianas. Tais doutrinas funcionam como “encarnación o expresión de un modo de 

operación y de existencia del Estado [...]. Teorías que hacen del cambio social como fue 

experimentado en Europa, el destino deseable y esperable para otras sociedades” (BOLÍVAR, 

2010, p. 99)  y “lanzan sobre el mundo ‘premoderno’ o sobre sociedades no occidentales un 

modelo genérico y evolutivo de interpretación de la política y el Estado” (BOLÍVAR, 2010, p. 

99). 

É necessário ressaltar, novamente, que, assim como Bourdieu e Bolívar, não estamos 

considerando o Estado como algo estático e simplesmente instituído. Todo processo de 

instituição convive com movimentos instituintes, fluxos contínuos de questionamentos, 

tensões, flexibilizações do aparato instituído, que fazem com que uma estrutura persista, ainda 

que sob diferentes formas. Gilles Deleuze e Félix Guattari, por exemplo, abandonam as teses 

que explicam a formação do aparelho estatal por meio de fatores progressivos ligados às 

forças produtivas ou políticas, para defenderem, fundamentados em pesquisas arqueológicas e 

antropológicas, que a forma Estado potencialmente sempre existiu, ou melhor, pode ser 

verificada mesmo nos tempos mais remotos da humanidade. Isso não significa, porém, que 

exista uma espécie de Estado universal e transcendente, e sim que ele sempre se estabelece 

como uma relação entre seu interior e tudo que está fora dele (exterioridade), relação que se 

constitui, a cada vez, de acordo com um agenciamento específico (DELEUZE; GUATTARI, 

1997).  

Entendem o Estado, então, como um “corpo coletivo”, pesado e elástico, que 
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circunscreve “organismos diferenciados e hierarquizados”, demarcando funções, poderes, 

representantes. A coexistência e concorrência com as alteridades que compartilham esse 

corpo, então, se entende: o Estado atuando em um espaço sobre o qual exerce sua soberania e 

a partir do qual busca capturar todos os fluxos, todas as exterioridades, que ultrapassam seus 

aparelhos identitários e suas leis, contudo: “sempre sobrevêm períodos em que o Estado 

enquanto organismo se vê em apuros com seus próprios corpos, e em que esses, mesmo 

reivindicando privilégios, são forçados, contra sua vontade, a abrir-se para algo que os 

transborda, um curto instante revolucionário, um impulso experimentador” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997, p.33). 

Esses “impulsos experimentadores” – aqui bem representados por algumas das 

políticas culturais desenvolvidas na gestão do Governo Lula, mas também por inúmeras 

experiências que pipocam na América Latina – são motivados por fluxos instituintes que 

questionam e borram as linhas do Estado, reinventando-o. Entretanto, para chegarmos a essa 

reinvenção, é necessário seguir desenhando a estrutura estatal, a concretude que ela encarna 

em suas práticas, já que o objetivo é vislumbrar, ainda que minimamente, como ele se compõe 

de forma a excluir as diferenças, em sua radicalidade, em nome de um discurso de igualdade 

homogeneizante. Voltando a Bourdieu, podemos observar como o Estado é resultado de um 

“processo de concentração de diferentes tipos de capital, capital de força física ou de 

instrumentos de coerção (exército, polícia), capital econômico, capital cultural, ou melhor, de 

informação, capital simbólico” (BOURDIEU, 1996, p.105).  

Essa concentração de capitais se assenta em – e acaba gerando ela mesma – uma 

cultura unificadora (sistemas métrico, lingüístico, jurídico; procedimentos burocráticos e a 

racionalidade que deles emana; estruturas educacionais padronizadas; rituais sociais etc)
14

. 

Com esses mecanismos, o Estado acaba por impor “princípios de visão e de divisão comuns” 

(BOURDIEU, 1996, p.106). O sistema educacional, nesse caso, é o canal mais legitimado de 

perpetuação da violência simbólica do Estado, exercendo uma ação cultural unificadora: a 

educação universal é o mecanismo por meio do qual os indivíduos, supostamente iguais 

                                                 
14

 Bourdieu sublinha muito bem como a formação dessa cultura unificadora está relacionada ao funcionamento 

específico do microcosmo burocrático. Para ele, é preciso analisar a gênese dessas estruturas, o discurso 

performativo dos juristas, bem como é necessário observar o campo jurídico, “examinar os interesses genéricos 

do corpo de detentores dessa forma particular de capital cultural”, a fim de compreendermos, assim, que esses 

agentes “tinham interesse em dar uma forma universal a expressão de seus interesses particulares, em criar uma 

teoria do serviço público, da ordem pública, e também em trabalhar para autonomizar a razão de Estado” 

(BOURDIEU, 1996, p.121). É nesse processo de autonomização e universalização que o Estado é construído 

como lugar da universalidade e do interesse geral”, atualizados em seus agentes, imbuídos de valores, como os 

“de neutralidade e de devotamento desinteressado ao bem público que se impõe com força crescente aos 

funcionários do Estado” (BOURDIEU, 1996, p.123). 
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perante a lei, tornam-se cidadãos, ou melhor, ficam “dotados dos meios culturais de exercer 

ativamente seus direitos civis” (BOURDIEU, 1996, p.106). 

É nesse contexto que podemos observar claramente as tensões entre o acesso, 

auspiciado pelo Estado, a uma cultura particular, mas tomada como universal; veredito que 

acaba por legitimar socialmente uma cultura específica. O Estado, então, “enquanto estrutura 

organizacional e instância reguladora das práticas, exerce permanentemente uma ação 

formadora de disposições duradouras, através de todos os constrangimentos e disciplinas 

corporais e mentais que impõe, de maneira uniforme, ao conjunto dos agentes” (BOURDIEU, 

1996, p.106).  

O autor insiste no fato de que essa disciplina corporal está tão enraizada que não passa 

pela via da consciência e do cálculo, mas sim, como já apontamos, pela produção subjetiva e 

de estruturas cognitivas, ou seja em uma dimensão pré-reflexiva: “é nesse acordo imediato e 

tácito (oposto em tudo a um contrato explícito) que se apoia a relação de submissão dóxica 

que nos liga, por todos os liames do inconsciente, à ordem estabelecida” (BOURDIEU, 1996, 

p.119). Essa legitimação, para Jacques Rancière, é da ordem de um sensível: “pode-se 

entendê-la num sentido kantiano – eventualmente revisitado por Foucault – como o sistema 

das formas a priori determinando o que se dá a sentir” (RANCIÈRE, 2005, p.16).  

Embora a leitura que Bourdieu faz do Estado se distancie em muitos elementos da 

abordagem de Foucault, eles se aproximam na crítica à relação entre o poder e a ideologia, 

sendo esta da ordem da linguagem, de um discurso que esconde uma verdade velada. Na 

leitura que Deleuze faz da obra de Foucault, o poder é expresso como uma relação de forças: 

“uma função do tipo ‘incitar, suscitar, combinar...’. No caso das sociedades disciplinares, dir-

se-á: repartir, colocar em série, compor, normalizar. A lista é indefinida, variável conforme o 

caso. O poder ‘produz realidade’, antes de reprimir. E também produz verdade, antes de 

ideologizar, antes de abstrair ou mascarar” (DELEUZE, 2005, p. 38). E essa é a base do que 

Foucault chama de biopolítica, segundo a leitura de Santiago Castro-Gómez:  

una tecnología de governo que intenta regular procesos vitales de la población tales 

como natalidad, fecundidad, longevidad, enfermedad, mortalidad, y que procura 

optimizar unas condiciones (sanitárias, económicas, urbanas, laborales, familiares, 

policiales etc) que permitan a las personas tener una vida productiva al servicio del 

capital. Foucault intenta pensar cómo la biopolítica buscaba favorecer la 

emergencia de un tipo deseado de población (como prototipo de normalidad) a 

contraluz y mediante la esclusión violenta de su “otredad” (CASTRO-GOMÉZ, 

2007, p.156) 

 

O que Foucault buscou mostrar, ao cunhar o conceito de biopolítica, foi uma 
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transformação histórica na relação entre governantes e governados, em que novas táticas e 

técnicas vão surgindo onde imperava a lógica do soberano: “movimento que faz aparecer a 

população como um dado, como um campo de intervenção, como o objeto da técnica de 

governo” (FOUCAULT, 1979, p. 291), ao mesmo tempo em que desloca a economia das 

demais dimensões sociais, tornando-a um setor específico. Essas inovações no campo da 

política – nascimento das ideias de governo, população e economia política – constituem, 

segundo Foucault, a partir do século XVIII, “um conjunto que ainda não foi desmembrado” 

(FOUCAULT, 1979, p. 291). 

É essa biopolítica, ou seja a gestão política da vida, que intervém de forma microfísica 

no interior das sociedades, e contribui para a legitimação da governamentalidade (arte de 

governar) do Estado e seu controle das populações: há, então, para Foucault, uma 

retroalimentação entre as dimensões microfísica (biopolítica), mesofísica (intervenção estatal) 

e macrofísica (ações e instituições supraestatais) do poder, que atuam em rede (CASTRO-

GOMÉZ, 2007). Pensar a co-implicação entre esses níveis de poder e a co-dependência entre 

a estrutura hierárquica do Estado e a heterarquia dessa cultura “dominante”, que atua como 

um poder difuso socialmente, contribui para complexificar o pensamento sobre as políticas 

públicas e as possibilidades e dificuldades que emergem a cada vez que a pluralidade cultural 

atualiza a incapacidade ou a limitação dessa lógica para lidar com as diferenças. 

É importante destacar, aqui, que existem várias teorias sobre Estado, governo, 

soberania, mas a abordagem de Bourdieu, associada à noção de biopolítica, formulada por 

Foucault, nos parecem mais apropriadas para refletir sobre a relação entre Estado e culturas 

porque ambas partem de uma análise não jurídica do poder e questionam a pretensão 

universal do Estado e suas práticas. Bourdieu, por um lado, nos ajuda a fugir do relativismo 

de algumas apreensões do poder estatal e observar a concretude de suas práticas e 

mecanismos e, sobretudo, do legado cultural e da racionalidade específica que ele estrutura e 

difunde. Como reforça o próprio autor: 

Todos os meus trabalhos anteriores podem ser resumidos da seguinte forma: essa 

cultura é legítima porque se apresenta como universal, oferecida a todos porque, 

em nome dessa universalidade, podemos eliminar sem medo aqueles que não estão 

nela inseridos. Essa cultura, que aparentemente une, mas em realidade divide, é um 

dos grandes instrumentos de dominação porque pressupõe monopólio, monopólio 

terrível porque não podemos acusá-la de privada (pois é universal). (BOURDIEU, 

2012, s/p) 

 

Por outro lado, Foucault contribui para pensar como essa cultura, paradoxalmente 

particular e universal, age de forma biopolítica, atravessando a vida, os corpos, e se 
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constituindo como uma forma de gestão das populações, por meio do controle das 

subjetividades.   

 

2.2 “Democracia intercultural” e “democracia plural e radical”: devires possíveis à 

forma Estado 

 

Como seria possível, então, uma reinvenção do Estado, já que, como argumentamos, 

ele age de modo a reproduzir sua dominação biopoliticamente, em camadas tão sutis da 

existência? Rancière observa, de modo muito interessante, que as vias de subjetivação política 

se dão por meio de uma partilha do sensível: “a política e a arte, tanto quanto os saberes, 

constróem ‘ficções’, isto é, rearranjos materiais dos signos e das imagens, das relações entre o 

que se vê e o que se diz, entre o que se faz e o que se pode fazer” (RANCIÈRE, 2005, p.59). 

Por isso, qualquer deslocamento político ganha corpo, primeiro, como “desincorporação 

literária”, ou seja, como linha de fratura na narrativa que compõe o sensível comum, 

reconfigurando o visível, o possível e o pensável. Seguindo o pensamento do autor, podemos 

sugerir que a ideia de democracia intercultural surge como uma heterotopia que carrega um 

potencial de reconstruir essa partilha do sensível, atuando, por um lado, “como revogação das 

evidências sensíveis nas quais se enraíza a normalidade da dominação” (RANCIÈRE, 2005, 

p.61); por outro, como proposição de um novo horizonte político. 

Do mesmo modo que a forma Estado, como vínhamos argumentando, se estrutura por 

meio de uma racionalidade ocidental, que acaba por forjar uma cultura determinada, também 

a ideia de democracia, em sua acepção clássica, como governo do povo, ou melhor, de todos 

aqueles considerados cidadãos, surge nesse contexto. Recorrendo, novamente, ao Dicionário 

de Política, temos a seguinte consideração: 

por Democracia se foi entendendo um método ou um conjunto de regras de 

procedimento para a constituição de Governo e para a formação das decisões 

políticas (ou seja das decisões que abrangem a toda a comunidade) mais do que 

uma determinada ideologia. A Democracia é compatível, de um lado, com 

doutrinas de diverso conteúdo ideológico, e por outro lado, com uma teoria, que em 

algumas das suas expressões e certamente em sua motivação inicial teve um 

conteúdo nitidamente antidemocrático, precisamente porque veio sempre 

assumindo um significado essencialmente comportamental e não substancial, 

mesmo se a aceitação destas regras e não de outras pressuponha uma orientação 

favorável para certos valores, que são normalmente considerados característicos do 

ideal democrático, como o da solução pacífica dos conflitos sociais, da eliminação 

da violência institucional no limite do possível, do freqüente revezamento da classe 

política, da tolerância e assim por diante. (BOBBIO et al., 2002, p.326) 
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Embora a democracia seja o tipo de governo que desafia o Estado a atuar de acordo 

com o seu máximo potencial coletivizador, existe um descompasso entre o entendimento 

formal da democracia – regras para a participação de todos os cidadãos no processo político, 

independente da consideração dos fins
15

 - e o substancial, “certo conjunto de fins, entre os 

quais sobressai o fim da igualdade jurídica, social e econômica, independentemente dos meios 

adotados para os alcançar” (BOBBIO et al., 2002, p.329). Na maior parte dos países 

considerados democráticos prevalece a concepção formal da democracia, terreno propício, 

inclusive, para ancoragem do Estado neoliberal, em detrimento do entendimento substancial, 

que, respaldado pelos direitos sociais, prevê uma maior participação do Estado na regulação 

das práticas da sociedade a fim de garantir o máximo de equidade entre a pluralidade de 

grupos que a compõe. 

É essa tensão e disputa entre concepções de democracia, fazendo, inclusive, com que 

um governo considerado democrático possa atuar de forma anti-democrática, que leva 

Chantal Mouffe a insistir no fato de que o projeto democrático é sempre “incerto e 

improvável”, que nunca pode ser considerado como garantido, em vista da inevitabilidade dos 

antagonismos políticos. A democracia é, portanto, “sempre uma conquista frágil, que precisa 

ser defendida e aprofundada. Não existe nenhum limiar de democracia que uma vez alcançado 

possa garantir a continuidade de sua existência” (MOUFFE, 1996, p. 17). 

Mouffe vai partir da argumentação de Carl Schmitt de que o conflito e o antagonismo 

são inerentes ao campo político, terreno em que impera a oposição entre “amigos” e 

“inimigos”, ou seja entre um “nós” e um “eles”. Todas as antíteses culturais, morais, 

econômicas, éticas, dentre outras, só se transformam em antítese política se forem fortes o 

suficiente para agruparem os seres humanos em amigos e inimigos. Desse modo, o exercício 

do fazer democrático implica abdicar completamente do consenso enquanto meta já que este é 

incalcançável, o que exclui a possibilidade de que um discurso ou prática democrática 

estabeleçam uma sutura definitiva e homogeneizante entre as diferenças antagônicas 

(lembrando que toda diferença é construída historicamente, como vimos no capítulo 1; além 

disso, nem toda alteridade é sinal, necessariamente, de antagonismo). A conciliação, na 

democracia, de demandas opostas e interesses conflitantes, então, só pode ser parcial e 

                                                 
15

 Além do direito de exprimir a própria opinião, de livre reunião ou de livre associação para influir na política 

do país, compreende ainda o direito de eleger representantes e de ser eleito. Como afirma o verbete do 

Dicionário, “ao longo de todo o curso de um desenvolvimento que chega até nossos dias, o processo de 

democratização, tal como se desenvolveu nos Estados, que hoje são chamados de Democracia liberal, consiste 

numa transformação mais quantitativa do que qualitativa do regime representativo” (BOBBIO et al., 2002, 

p.324). 
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provisória. O desejo  

de uma comunicação racional não distorcida e de uma unidade social baseada num 

consenso racional é profundamente antipolítico, porque ignora o lugar fundamental 

que os afetos e as paixões ocupam na política. A política não pode ser reduzida à 

racionalidade precisamente porque é ela que indica os limites da racionalidade. 

(MOUFFE, 1996, p.154) 

  

Sair de uma concepção de democracia fundada em um ideal de consenso significa 

“abandonar o universalismo abstrato do iluminismo, a concepção essencialista de uma 

totalidade social e o mito de um sujeito unitário” (MOUFFE, 1996, p.18). Ou seja, ainda que 

Mouffe não parta do mesmo referencial teórico / conceitual que estamos utilizando na 

presente pesquisa, o que ela afirma em suas reflexões é justamente a necessidade de 

problematizar o legado eurocêntrico que tenta universalizar concepções forjadas em um 

determinado contexto sócio-histórico-cultural. Contudo, se chegamos a questionar o projeto 

de modernidade como referencial para integração de todos os povos e culturas, entendendo 

que em seu cerne estão as colonialidades, para Mouffe o que está em crise é apenas um 

determinado projeto de modernidade, aquele “iluminista da auto-legitimação, o que não 

implica que tenhamos que abandonar seu projeto político de conquista de liberdade e 

igualdade para todos” (MOUFFE, 1996, p.25).  

Para a pesquisadora, então, problematizar as noções de racionalidade, individualidade 

e universalidade não é o mesmo que rejeitá-las por completo, e sim afirmar “que elas são 

necessariamente plurais, racionalmente construídas e comprometidas com relações de poder. 

Significa o reconhecimento do político em toda a sua complexidade” (MOUFFE, 1996, p.18). 

Isto porque o ideal de democracia moderno não estava de forma alguma relacionado a um 

relativismo, mas a um conjunto de valores que disputa hegemonia. 

O projeto de “democracia radical e plural” dela e de Laclau propõe, nesse caminho, 

uma reformulação do projeto democrático socialista (em oposição ao projeto liberal), mas que 

evita as armadilhas do socialismo marxista e da social-democracia, ao mesmo tempo que 

faculta à esquerda um novo imaginário, um imaginário que se relaciona com a longa tradição 

das lutas de emancipação.  Para tanto, a ideia de “democracia plural e radical” parte do ideal 

de pluralismo e das tradições liberais de liberdade individual e autonomia pessoal presentes 

nas formulações da democracia moderna, mas tentando dissociar essas noções dos discursos 

que associam liberalismo político a liberalismo econômico (MOUFFE, 1996). Só com essa 

dissociação que seria possível “apreender a multiplicidade de formas de sujeição que existem 

nas relações sociais e facultar um enquadramento para a articulação das diferentes lutas 
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democráticas” (MOUFFE, 1996, p.18). 

Aquilo de que necessitamos é de uma hegemonia de valores democráticos, o que 

exige uma multiplicação de práticas democráticas, institucionalizando-as num 

número cada vez mais diverso de relações sociais, de forma que possa ser 

constituída uma multiplicidade de posições de sujeitos a partir de uma matriz 

democrática. É por este meio – e não tentando proporcionar-lhe um fundamento 

racional – que poderemos não apenas defender a democracia, mas aprofundá-la. 

Um projeto de democracia radical e plural, pelo contrário, exige a existência de 

multiplicidade, de pluralidade e de conflito e vê neles a razão de ser da política. 

(MOUFFE, 1996, p.33) 

 

 A proposta de democracia radical e plural é importante para o que aqui seguimos 

argumentando por retirar o projeto democrático de uma moldagem universalista e racionalista 

e encará-lo como um conjunto de valores que disputa hegemonia. Ou seja, ao mesmo tempo 

em que os conflitos e antagonismos são inerentes a esse ideal democrático, sua própria 

concepção também depende desses jogos de forças. Daí o alerta de Mouffe para a necessidade 

de se entender que essa proposta guarda em si um paradoxo: os conflitos e antagonismos “são 

simultaneamente condição de possibilidade e de impossibilidade da sua total realização” 

(MOUFFE, 1996, p.19). 

Por isso, a análise de Boaventura de Sousa Santos de que a democracia convive com 

uma série de fascismos sociais nos parece tão cara. Vamos nos deter agora no pensamento 

desse autor sobre as possibilidades de reinvenção do Estado, por meio de uma democracia 

intercultural, a fim de que a participação das diferenças no jogo político do Estado deixe de 

ser um discurso esvaziado ou condicionado a práticas pontuais e se configure como uma 

“nova pedagogia política”. O autor argumenta que a democracia liberal tem uma baixa 

intensidade para promover a democratização do Estado de fato porque, dentre outras 

explicações, não garante as condições de igualdade política, reduz a participação quase 

sempre ao voto e não reconhece outras identidades, se não as individuais; ou seja, desconhece 

as identidades culturais coletivas. Isso não significa recusar os princípios da democracia 

representativa e, sim, usá-la de forma contra-hegemônica, por meio do desenvolvimento de 

novas formas de participação, afinal em um processo com regras de debate e decisão 

monoculturais não pode haver democracia intercultural. 

Antes de seguirmos a argumentação de Boaventura, é importante sublinhar que, assim 

como o autor, estamos defendendo que tanto Estado quanto democracia são conceitos forjados 

por teorias que se desdobram em práticas e que partem de pressupostos epistemológicos; 

estes, por sua vez, como discorremos no capítulo 1, não podem ser dissociados dos processos 

culturais e de colonização. Então, acreditamos na necessidade de pensar, ainda que de forma 
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genérica, como fizemos anteriormente, na genealogia desses conceitos, no intuito de refletir 

sobre como a participação política de forma a acolher as diferenças depende da reinvenção 

das ideias de Estado, de democracia e de emancipação social, por meio da interculturalidade. 

Como afirma Boaventura: 

Nunca la disonancia, la discrepancia entre teoría crítica y teoría política de 

emancipación y práctica de emancipación ha sido tan grande como en la 

actualidad. ¿Por qué? A mi juicio, primero, porque probablemente la parte más 

grande de la teoría crítica fue desarrollada en el norte global, em los países del 

Atlántico norte, mientras que las prácticas novedosas, transformadoras de la 

sociedad están ocurriendo en el sur global. Entonces hay aquí una invisibilidad 

recíproca dentro de una práctica que cada vez es más subteorizada y una teoria que 

parece irrelevante para las prácticas novedosas que están ocurriendo en nuestros 

países. (SANTOS, 2009, p.19) 

 

Essas práticas inovadoras surgiram e surgem, a cada dia, de “novos atores, novas lutas 

sociais e políticas, novas formas de agência” levadas a cabo por movimentos como dos 

indígenas, das mulheres, dos homossexuais, dos sem-terra, dos sem-teto, dos quilombolas, de 

grupos das periferias e de coletivos organizados em variados rincões etc. Dentre eles, destaca-

se a importância paradigmática dos zapatistas, por exemplo, por se colocarem como uma 

alteridade fundamental ao sistema-mundo moderno colonial e como referência para pensar 

outras vias possíveis para a política
16

. Todos eles apresentam alternativas, que acabam sendo 

marginalizadas, invisibilizadas, excluídas e desprezadas (SANTOS, 2009, p.19). A proposta 

teórica que Boaventura apresenta para que essas experiências sejam reconhecidas como 

fermento para reinvenção do Estado, como vimos no capítulo 1, é a chamada “Epistemologia 

do Sul”, “una comprensión del mundo mucho más amplia que la que nos da la comprensión 

occidental, y que a pesar de ser cada vez más clara, no está todavía contabilizada en las 

soluciones políticas y teóricas que por ahora tenemos” (SANTOS, 2009, p.20).  

Todavia, Boaventura adverte que, como a diversidade do mundo é inesgotável, 

também não deve existir uma teoria geral que dê conta de toda essa pluralidade. Por isso, o 

conceito de interculturalidade é operacional ao chamar a atenção para o entre, para a 

necessidade de possibilitar a igualdade de participação de culturas distintas na política, o que 

significa sair do formalismo da igualdade jurídica em que todos são iguais perante a lei desde 

                                                 
16

 Como afirma Guillermo Michel (2003), resulta muito difícil execer uma análise crítica da ética política 

zapatista, visto que, apesar deles também defenderem os pilares da justiça, dignidade, liberdade e democracia, o 

fazem a partir de outros paradigmas. “Sometidos a la violencia estructural, la que se presenta con máscaras de 

“paz” [...], los tzeltales, tzotziles, choles, mames, tojolabales y zoques, se han levantado en armas para hacerse 

oír y, una vez logrado su propósito, han mantenido estoicamente una lucha pacífica, no-violenta, desde el 12 de 

enero de 1994 hasta nuestros días, para tratar de solucionar, con la sola fuerza de la razón, el conflicto surgido 

por la razón de la fuerza, de la violencia del Poder que por siglos los ha mantenido oprimidos, exiliados en su 

propia patria” (MICHEL, 2003, p. 20). 
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que aceitem participar dela e, portanto, da cultura que ela emana, aquela que tentamos 

caracterizar anteriormente. Torna-se fundamental, então, jogar luz na tensão entre essa 

igualdade formal e a desigualdade real que empurra as diferenças à integração, à desfiliação 

social ou à resistência; movimentos que agem como forças programáticas orientadas desde o 

poder até as culturas, porque o que de fato acontece de forma mais genérica é a negociação, o 

agir nas brechas, a camuflagem, o sincretismo. Processos em que os que parecem se integrar, 

que se encontram desfiliados ou que resistem, criam táticas para que suas culturas 

sobrevivam. Micro-guerrilha cotidiana que impediu que muitas das culturas arrefecessem ou, 

ao menos, minimizou os estragos da violência que a colonização impôs a muitas delas. 

Essas desigualdades surgem exatamente de assimetrias de poder apoiadas nas 

binariedades forte-frágil, oprimido-opressor, superior-inferior. Boaventura identifica, em seu 

trabalho, “constelações” de poder: a exploração (capital-trabalho), o patriarcado (homens-

mulheres, que acredito ser melhor pensado como masculino-feminino), o fetichismo das 

mercadorias e a diferenciação identitária desigual, que têm como conseqüências o sexismo, o 

racismo, as limpezas étnicas e a dominação. Existem, ainda de acordo com o autor, distintas 

formas de caracterizar o lado tido como mais frágil: considerá-lo inferior, ignorante, atrasado, 

local ou particular, improdutivo, preguiçoso (SANTOS, 2009).  

Pensando especificamente na possibilidade de uma interculturalidade igualitária tendo 

como foco a participação política nas decisões do Estado, a questão que se coloca é: como 

garantir que a cultura, ou os valores, a sabedoria, a cosmovisão, dos grupos marginalizados 

sejam levadas em conta nos processos políticos, sem que sejam considerados inadequados, 

precários, limitados em vista da racionalidade adotada pelo Estado. Em outras palavras, é 

possível levar a democracia à sua máxima potência permitindo que matrizes culturais diversas 

entrem em diálogo, disputa, tensão igualitária nas questões relativas às intervenções estatais, 

contribuindo para repensar suas categorias de intervenção-ação-reflexão?  

Para Boaventura, existem dois movimentos paralelos que devem acontecer para que 

essa reinvenção aconteça: um mais imediato e urgente, capaz de dar respostas em curto prazo 

para as injustiças sócio-ambientais, aqui entendidas de forma integrada como culturais, por 

meio de alianças heterogêneas e táticas. Mas esse movimento não pode estar desconectado de 

estratégias de negociação e experimentação de novos conceitos e imaginários de futuro e de 

sociedade.  

La lucha – por la tierra, por el agua, por la soberanía alimentaria, que es cada 

vez más importante, por los recursos, los bosques y los saberes tradicionales 

— tiene que ser democrática. Nosotros no tenemos las condiciones, hoy en 

día, para preparar un proyecto completo, un proyecto claro para gobernar el 



76 

 

Estado intercultural y poscolonial. Tiene que ser experimental, y esa 

experimentación tiene que actuar en dos niveles: en el nivel de la 

institucionalidad del Estado y em el nivel de la territorialidad del Estado. Eso 

implica un nuevo constitucionalismo porque, como digo, el 

constitucionalismo moderno es el imperio de la uniformidad, al contrario del 

constitucionalismo intercultural y poscolonial. La autonomía tiene que ver 

con procesos de descentralización administrativa; la autodeterminación tiene 

un fuerte componente político y cultural. (SANTOS, 2009, p.34) 

 

Boaventura fala, no final dessa citação, da relação entre autodeterminação, política e 

cultura, e em nenhum momento o autor desconecta a cultura das lutas pela soberania 

alimentar, da terra e da água. Isso porque a ideia de democracia intercultural não destaca a 

cultura de seu processo integral. E aí está uma crítica pertinente ao modo como as políticas 

culturais são implementadas na estrutura estatal tal qual a conhecemos: a separação entre 

políticas culturais e políticas de saúde, de educação, agrária etc, só é operacional em um 

sistema de governo que disciplinariza a vida; se se quiser pensar, falar e agir em função de 

uma diversidade radical, é necessário estabelecer uma crítica também radical a essa 

compartimentalização.  

A não ser que se assuma a limitação do discurso em favor da diversidade, não se pode 

levar tão a sério que um governo levante uma bandeira em prol da cultura negra e estabeleça 

políticas públicas para promovê-la, mas permaneça permitindo o massacre de jovens negros 

nas periferias. Não seria o fato desses jovens negros estarem nessa condição social resquícios 

ou resignificações do mesmo colonialismo que subsidiou a escravidão? Ou que numa mesma 

gestão os indígenas recebam prêmios por sua cultura milenar e suas tradições, mas que suas 

terras sejam alagadas pela construção de uma usina hidrelétrica que vai servir à 

movimentação de mais produtividade, mais capital... Como provoca Viveiros de Castro,  

as culturas indígenas não estão fundadas no princípio de que a essência do ser 

humano é o desejo e a necessidade, a falta e a ânsia. Seu modo de vida, seu 

“sistema” de vida, no sentido mais radical possível, é outro. Os índios são os 

senhores da imanência: o que nós não podemos senão pensar, eles vivem. E o que 

eles pensam, nós não somos mais capazes sequer de imaginar. Que transcendência 

exatamente temos nós, os orgulhosos neo-brasileiros, supostos representantes da 

Razão e da Modernidade, a oferecer a eles? (VIVEIROS DE CASTRO, 2011, p.7) 

 

É seguindo esse pessimismo crítico, mas sem desconsiderar os avanços nas políticas 

culturais nos últimos anos, que pretendemos problematizar a relação entre políticas públicas, 

diversidade cultural, cultura e comunicação. É necessário que esse senso reflexivo se 

mantenha em foco para que fiquem claras as armadilhas discursivas que escondem os 

fascismos sociais por trás de um modelo genérico e universalizante de democracia. Como 
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tentaremos argumentar, pensar ou implementar políticas culturais desde um horizonte que 

destaca a cultura de seu processo integral só ajuda a manter o esvaziamento do potencial 

democrático ou democratizante do Estado.   

Evelina Dagnino, ao tratar do vínculo indissociável entre cultura e política, defende 

que qualquer projeto político expressa e veicula significados de matrizes culturais mais 

amplas. É interessante a argumentação da autora sobre a re-significação dos conceitos de 

participação e democracia pelo projeto neoliberal. Contudo, Dagnino parece reduzir a 

complexidade das limitações do Estado para se relacionar com a diversidade a uma tensão 

apenas entre o projeto neoliberal e o participativo-democrático, sendo que, como estamos 

tentando argumentar, a crítica em relação à monocultura da estrutura estatal não se limita ao 

modelo de governo que assume o poder. Como esclarece Boaventura, a teoria política, mesmo 

a da esquerda ocidental, “fue siempre una lucha por la igualdad y no una lucha por el 

reconocimiento de las diferencias” (SANTOS, 2009, p.200). Apesar dessa ressalva, em alguns 

aspectos, a reflexão de Dagnino se aproxima da ideia de Boaventura de democracia 

intercultural, ao afirmar, por exemplo, o “caráter intrínseco da transformação cultural com 

respeito à construção da democracia” (DAGNINO, 2005, p.56).  

Ao aliar a reinvenção da política com a necessidade de uma transformação cultural, 

sua análise abre espaço para a questão da interculturalidade. Ela argumenta que de um lado 

está o neoliberalismo, com “seus efeitos de aprofundamento da desigualdade, de consolidação 

do mercado e do interesse privado como parâmetros de todas as coisas e de minimalização da 

política e da democracia” (DAGNINO, 2005, p.46); do outro, um processo político de 

“alargamento da democracia, que se expressa na criação de espaços públicos e na crescente 

participação da sociedade civil nos processos de discussão e de tomada de decisões 

relacionadas com as questões e políticas públicas” (DAGNINO, 2005, p.47). A diferença 

fundamental entre esses dois projetos é que, embora o primeiro também recorra à ideia de 

participação e pertencimento, estes se dão em um sistema político já dado e o que deve estar 

em jogo no segundo projeto é o direito de participar na própria definição desse sistema. 

Ressalta a autora, ao defender a necessidade de superação do conceito de cidadania liberal, 

que:  

O processo de construção da cidadania como afirmação e reconhecimento de 

direitos é, especialmente na sociedade brasileira, um processo de transformação de 

práticas arraigadas na sociedade como um todo, cujo significado está longe de ficar 

limitado à aquisição formal e legal de um conjunto de direitos e, portanto, ao 

sistema político-judicial. […] Um formato mais igualitário de relações sociais em 

todos os níveis implica o ‘reconhecimento do outro como portador de interesses 

válidos e de direitos legítimos’”. (DAGNINO, 2005, p.57) 
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Esses interesses válidos só podem ser considerados de um ponto de vista intercultural, 

ao passo que a legitimação desses direitos deve ser considerada de uma perspectiva pós-

colonial, vinculando ações afirmativas com descriminações positivas em relação aos 

benefícios e prioridades políticas, afinal, como aponta Boaventura, devemos exigir que as 

minorias sejam tratadas de forma igualitária, mas sem esquecer das injustiças históricas que as 

subjugou. Ou seja, “tenemos el derecho a ser iguales cuando las diferencias nos hacen 

inferiores; tenemos el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos quita nuestras 

características” (SANTOS, 2009, p.39). Nesse sentido que investir (e insistir) na construção 

de uma democracia de alta intensidade intercultural e pós-colonial é a única forma de 

escaparmos do horizonte para o qual estamos caminhando como sociedades politicamente 

democráticas, mas socialmente fascistas.  

 Por “fascismo social”, Boaventura entende um regime social e civilizacional, que tem 

suas origens na forma como o Estado moderno se institucionalizou, por meio de uma 

violência muito forte, com vistas a uma acumulação primitiva, o que gerou todas as formas de 

colonização, expropriação, escravidão, tal qual conhecemos. Contudo, ao contrário desse 

fascismo que nasce com o Estado, o do tipo social se distingue por já não precisar sacrificar a 

democracia em favor do capitalismo, o que é talvez pior: promove-a até ao ponto de não ser 

necessário, nem sequer conveniente, sacrificá-la (SANTOS, 1998)
17

.  

Esse alto poder destrutivo do Estado e do capitalismo foi domesticado por uma série 

de lutas sociais, que geraram, inclusive, os organismos transnacionais de proteção dos direitos 

humanos, como Unesco, Anistia Internacional. Essas lutas reinvindicaram e continuam 

reinvidicando laços políticos capazes de frear os fascismos sociais auspiciados pelo Estado, 

afinal a democracia liberal é uma “isla democrática en un archipiélago de despotismos” 

                                                 
17

 Essa leitura da relação entre capitalismo e democracia feita por Boaventura lembra muito o conceito de 

Deleuze de “sociedade de controle”, um tipo de regime que substitui as sociedades disciplinares descritas por 

Foucault. Como discuti em minha dissertação de mestrado, na verdade, não há exatamente uma ruptura na 

passagem da “disciplina” para o “controle”, mas um processo lento e contigencial de emergência de novas 

formas de sujeição, que já não param de acordo com o padrão das disciplinas de modelar, confinar. “Na 

‘sociedade de controle’, liberdade parece ser o único ditame a seguir. Se antes o poder ocupava-se com atitudes 

proibitivas, agora ele parece apenas proporcionar, trazer vantagens (CAIAFA, 2005). Uma estratégia de 

dominação mais sutil, imperceptível e ‘ondulatória’, onde figura o que Deleuze chama de ‘empresa’ – forma de 

controle contínuo, ilimitado e essencialmente dispersivo. O que passa apenas por liberação, alerta o autor, 

esconde mais uma mutação do capitalismo, talvez ainda mais perverso do que nas disciplinas, porque menos 

visível, menos simples de ser nomeado” (MOREIRA, 2007, p.33). Daí a observação de Janice Caiafa de que já 

“não se passa mais da família à escola, da escola ao exército ou à fábrica – esses meios de confinamento com 

seus regimes específicos – precisamente porque nos assujeitamos por essa forma que predomina por toda parte e 

desde o início [...] A empresa como princípio operatório e estratégia de dominação, é quase transparente; ela tudo 

faz para coincidir com a condição humana” (CAIAFA, 2002 apud MOREIRA, 2007, p.33). 
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(SANTOS, 2009, p.44). Inúmeras atitudes fascistas coexistem tranquilamente com esse tipo 

de democracia formal, gerando desregulação, fragmentação e quebra do contrato social. 

Boaventura descreve os seguintes tipos de fascismos sociais: fascismos “do apartheid social” 

(divisão do território em zonas de segregação urbana), “do Estado paralelo” (discrepância na 

ação estatal que age de modo democrático e como protetor em determinadas zonas e de forma 

fascista e predadora em outras)
18

, “para-estatal” (quando o Estado permite que entes privados 

poderosos economicamente assumam prerrogativas estatais de coerção ou regulação social), 

“populista” (promove a democratização de formas de consumo e estilos de vida que, na 

verdade, não estão ao alcance de toda a população), “da insegurança” (manipulação da 

insegurança dos setores vulnerabilizados), “financeiro” (relacionado ao mercados financeiros, 

que desconsideram laços políticos e agem num tempo-espaço virtualmente instantâneo e 

transnacional). Esses fascismos sociais se expressam nas inúmeras privatizações, do espaço 

público, dos serviços públicos, dos recursos naturais, do ambiente comunicacional, da cultura.  

Partindo desses pressupostos, o que tentaremos analisar a seguir é como a constituição 

dos meios de comunicação no Brasil, em especial a televisão, se colocou como motor desses 

fascismos sociais, dificultando o diálogo intercultural no país. Em seguida, trataremos da 

relação entre esse ambiente comunicacional e as políticas públicas de cultura. Nesse contexto, 

o investimento no audiovisual se coloca como elemento estratégico e político para as 

diferenças, espécie de descriminação positiva em vista do processo de injustiça histórica que 

constituiu nosso país. Até mesmo porque, como estamos argumentando, a democracia 

intercultural e pós-colonial só é possível em contextos em que os interesses e direitos das 

culturas, o que inclui sua cosmovisão, sejam respeitados como válidos. Para que essas 

diferenças participem de forma igualitária no processo político é imprescindível que o 

imaginário social construído sobre elas, por meio de uma sub-representação ou de 

“representações monoculturais” nos meios de comunicação de massa, seja gradativamente 

resignificada com a intensificação na circulação de representações plurais dessa diversidade.  

Traçar políticas para a diferença traz como desafio ultrapassar a tendência de 

integração e neutralização do Estado, em prol de iniciativas que fomentem o confronto de 

matrizes epistemológicas e culturais distintas e quiçá completamente divergentes. O 

                                                 
18

 Muito reveladora dessa falta de homogeneidade da cobertura do Estado democrático em todo o território 

correspondente a uma nação é a seguinte matéria:  

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/08/130810_anistia_favelas_dg.shtml#TWEET851923.  

Nela, o então secretário-geral da ONG Anistia Internacional, Salil Shetty, em visita ao Brasil, observa que tanto 

favelas do Rio quanto comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul parecem ser “zonas francas de direitos 

humanos” (BBC, 2013). 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/08/130810_anistia_favelas_dg.shtml#TWEET851923
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fundamental é criar espaços e possibilidades para que do diálogo entre distintas epistemes 

surjam tensões e convergências.  

 

2.3 Articulações entre cultura, comunicação e política  

 

A cultura e a comunicação, então, se colocam como força motriz essencial para a 

construção de uma democracia intercultural que realmente dê conta das diferenças e de sua 

participação ativa nos processos de decisão e construção de políticas públicas. As 

possibilidades de diálogo intercultural no mundo contemporâneo estão cada vez mais 

atreladas à produção e difusão de conteúdos via meios de comunicação. Há um cuidado a ser 

tomado relativo a essa constatação: a relação entre cultura e comunicação não está 

condicionada às tecnologias comunicacionais; se assim fosse pensada, perderíamos de vista a 

natureza eminentemente comunicativa da cultura, isto é, “a função constitutiva que a 

comunicação desempenha na estrutura do processo cultural, pois as culturas vivem enquanto 

se comunicam” (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 68). Esse intercâmbio comporta, como 

enfatiza Martín-Barbero, um processo denso e arriscado, mas que revela a dinâmica 

essencialmente viva e mutante das culturas, perspectiva que evita a essencialização ou 

reificação dos grupos culturais como totalidades bem delimitadas ou estanques. 

Como reflete Jean Caune, a aproximação entre os domínios da cultura e da 

comunicação não representa uma circunstância histórica, ainda que a industrialização da 

cultura e o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa contribuam para o 

deslocamento das fronteiras e para a confusão das funções entres esses campos. Cultura e 

comunicação, pelo contrário, sempre formaram um “estranho par”, em um processo que os 

dois fenômenos estão mutuamente implicados (CAUNE, 2008). Como essas duas dimensões 

participam de forma recíproca da construção da realidade social e do mundo vivido, no atual 

contexto histórico, as inovações no âmbito das comunicações produzem transformações nas 

maneiras de pensar, na produção e recepção das culturas e, também, da política. Dito de outro 

modo, graças à capilaridade com que as tecnologias de informação e comunicação penetram 

na vida cotidiana, elas causam um impacto na transmissão, veiculação e fruição das culturas.  

As tecnologias de comunicação e informação, então, podem servir de instrumentos 

para a expressão e articulação da pluralidade cultural e para a descolonização do pensamento, 

como analisamos no capítulo1. A questão das tecnologias da informação e comunicação, 

contudo, não deve ser pensada desde um ponto de vista que entenda o acesso como condição 
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para o progresso dos grupos subalternizados, vistos em muitos momentos apenas pela ótica da 

carência e da desfiliação. Isso soaria como uma nova estratégia de colonização por meio de 

uma perspectiva cultural que entende o acúmulo de informação ou sua produção desenfreada 

como critério para mensurar o desenvolvimento da humanidade.  

O que estamos argumentando é que o acesso à criação, distribuição, exibição e fruição 

a representações plurais construídas sobre ou por grupos culturais diversos é uma estratégia 

política para caminharmos rumo a uma democracia intercultural. Mas como pensar a 

possibilidade de um diálogo intercultural entre a pluralidade de grupos culturais no contexto 

latino-americano sem cair em um idealismo esvaziado em vista da desigualdade do acesso à 

produção e difusão de conteúdos culturais no panorama de concentração comunicacional que 

concretamente vivenciamos? O que muitos pesquisadores, dentre eles Martin-Barbero e 

Canclini, defendem é que isso só seria possível por meio de políticas públicas efetivas que 

tenham como referência a democratização do acesso aos meios de comunicação.  

É importante a ênfase nas políticas públicas porque, ao contrário da aposta 

entusiasmada que muitos fizeram nas novas dinâmicas colaborativas e em rede mediadas pela 

internet como forma de superar o fluxo verticalizado de informações, nota-se cada vez mais 

que as tecnologias de informação e comunicação são articuladas aos contextos em que se 

inserem e ao uso que se faz delas; por mais que permitam inovações socioculturais, como o 

compartilhamento de informações sem pólos centralizadores, o que observamos na lógica das 

redes é uma difusão de informações entre semelhantes: cada pessoa/grupo se conecta e recebe 

informações das demais pessoas/grupos que lhe interessam, o que cria uma dinâmica de 

circulação comunicacional em comunidades de interesse.  

O desafio que se coloca, quando estamos pensando as estratégias para promover o 

diálogo intercultural, é outra: como estabelecer dinâmicas de afetação, trocas, sensibilização, 

comunicação entre alteridades? Não com vistas a chegar a consensos, mas para que se alcance 

a possibilidade de troca igualitária, o que gera tensões, choques, debates entre visões de 

mundo divergentes, motores dos processos políticos. E para que uma cultura que sempre foi 

subalternizada seja considerada válida politicamente, é preciso que o imaginário social sobre 

ela seja modificado.  

Como argumentamos no capítulo 1, o audiovisual parece a linguagem mais apropriada 

para possibilitar e potencializar o diálogo intercultural porque não pressupõe o letramento que 

subjugou toda a diversidade e potência da cultura oral dos povos colonizados. Contudo, à 

criação desses materiais deve se seguir sua exibição e fruição para que a cadeia do diálogo se 
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complete. Desse modo, o que se observa é que, diante do contexto comunicacional e cultural 

brasileiro, a televisão ainda é o meio mais contundente a ser atingido para que o repertório de 

representações audiovisuais das diferenças se capilarize. Embora essa defesa da importância 

da televisão pareça nadar na contracorrente das tendências que apostam nas redes como forma 

de romper com a mediação entre, por exemplo, os produtores de vídeos e seu público, como 

no caso do youtube, não se pode desconsiderar que ainda é a televisão o meio de comunicação 

mais presente nos lares brasileiros e o mais utilizado tanto para informação como para o 

entretenimento. De acordo com dados do IBGE, entre os anos de 2001 e 2009, houve um 

crescimento de 89% para 95% no número de domicílios com televisores. Quando cruzamos 

essa informação com a participação da audiência de acordo com número de televisores 

ligados, de acordo com tabela abaixo, vemos a densidade da preocupação relacionada ao 

descompasso entre pluralidade cultural e limitação na veiculação de representações: 

 

(ANCINE, 2010, p. 29)  

 

Como coloca Alexandre Barbalho (2008), embora se possa constatar que a dimensão 

dos fenômenos midiáticos e das indústrias culturais pauta cada vez mais a cultura como um 

todo, visto que as construções simbólicas e a constituição do imaginário contemporâneo estão 

apoiados, em grande medida, nestas dimensões, as várias esferas governamentais ou deixam 

de lado ou agem perifericamente nesse contexto. Partindo dessa constatação, o autor formula 

a seguinte questão: “como desconhecer que a nossa mediação simbólica com o que nos cerca 

e, em especial, com o que está distante, que a constituição de nosso imaginário se dá em 

grande parte por meio das indústrias culturais?” (BARBALHO, 2008, p.24).  

Especificamente em relação à indústria do audiovisual (cinema, vídeo, televisão, 

novas mídias...), setor de ponta da produção cultural contemporânea e a que mais 

tem penetração entre os povos latino-americanos, ao lado da indústria fonográfica, 
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Rubim (2003, p.99) aponta a necessidade de se proporem políticas que ampliem o 

repertório e a reflexão entre os públicos excluídos. Pois se faz necessário 

diversificar as ‘experiências audiovisuais’ e ‘permitir a emergência de reflexões e 

debates críticos sobre esses materiais, que perpassam esses públicos, considerando-

os na condição de sujeitos potenciais de seu discurso’”. (BARBALHO, 2008, 

p.24). 

 

Orlando Senna (2008) confirma essa preocupação sobre o monopólio e hegemonia do 

cinema holywoodiano e comercial ao dizer que esse “é o mais penetrante e devastador tipo de 

colonização porque o conquistado passa a amar o conquistador, quer ser como ele, se 

despreza” (SENNA, 2008, p. 377). Daí a importância de se discutir as inter-relações entre 

política, indústria cultural e interculturalidade. 

 

2.3.1 Algumas linhas sobre o conceito de indústria cultural 

 

Logo de início precisamos recordar que não dá para esperar que essa esperada 

diversificação (ou descolonização) das experiências audiovisuais seja acionada pelas 

indústrias culturais, cuja lógica de funcionamento está relacionada à conquista de públicos por 

meio de um esquema empresarial em que os parâmetros para mensurar o sucesso de uma 

produção são pautados em valores comerciais, tendo como instrumendo de avaliação o Ibope 

(no caso de obras veiculadas em ambientes televisivos) ou em quantidade de público pagante 

(quando se trata do circuito de cinemas). No caso da televisão comercial brasileira, “o 

principal valor de troca nessa cadeia é a audiência, logo, as emissoras elaboram grades de 

programação com o objetivo de atingir o maior número de pessoas possíveis e com isso obter 

um preço de anúncio mais valorizado” (ANCINE, 2010, p.22). 

Tendo em vista essa relação entre cultura, comunicação e capital, é importante voltar 

ao conceito de indústria cultural, que nasceu na Escola de Frankfurt, por meio das críticas 

contundentes e pessimistas de Adorno e Horkheimer à estandardização e racionalização dos 

processos de produção e distribuição dos bens culturais. Ou seja, o olhar deles sobre a 

transformação das produções culturais em mercadoria. De acordo com Martin-Barbero 

(2009), esses dois estudiosos buscavam pensar “a dialética histórica que, partindo da razão 

ilustrada, desemboca na irracionalidade que articula totalitarismo político e massificação 

cultural como as duas faces da mesma dinâmica” (MARTIN-BARBERO, 2009, p.73). A 

crítica em geral feita a Adorno e Horkheimer é de hierarquização da cultura, já que eles 

deslegitimavam as criações da indústria cultural como “impuras”, “inferiores”, “alienantes”, 

em contraponto às obras de arte “verdadeiras”, consideradas legítimas porque preservam sua 
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autonomia em relação às pressões da “degradação da cultura”. Martin-Barbero observa que 

esse rebaixamento de toda a cultura de massa “cheira demais a um aristocratismo cultural que 

se nega a aceitar a existência de uma pluralidade de experiências estéticas, uma pluralidade 

dos modos de fazer e usar socialmente a arte” (MARTIN-BARBERO, 2009, p.78). 

A leitura de Walter Benjamin se difere de Adorno e Horkheimer ao pensar as massas e 

a técnica pelo viés da experiência, da aproximação: “a morte da aura na obra de arte fala não 

tanto da arte quanto dessa nova percepção que, rompendo o envoltório, o halo, o brilho das 

coisas, põe os homens, qualquer homem, o homem de massa, em posição de usá-las e gozá-

las. (...) E esse ‘sentir’, essa experiência, tem um conteúdo de exigências igualitárias que são a 

energia presente na massa” (MARTIN-BARBERO, 2009, p.82). Desse modo, seguindo ainda 

a leitura de Martin-Barbero sobre os frankfurtianos, enquanto Adorno seguia “julgando as 

novas práticas e as novas experiências culturais a partir de uma hipóstase da arte que o 

impede de entender o enriquecimento perceptivo que o cinema nos traz ao permitir-nos ver 

não tanto coisas novas, mas outra maneira de ver velhas coisas”, Benjamim se atém às 

modificações na percepção, não para comemorar o progresso tecnológico, mas para pensar a 

“abolição das separações e privilégios” (MARTIN-BARBERO, 2009, p.83). Esse 

deslocamento político e metodológico de Benjamin, afastando-se de um modo de experiência 

burguesa, que se pretendia totalizante, tornou-se “pioneiro da concepção que desde meados 

dos anos 1960 nos está possibilitando desbloquear a análise e a intervenção sobre a indústria 

cultural: a descoberta dessa experiência outra que a partir do oprimido configura alguns 

modos de resistência e percepção do sentido mesmo de suas lutas” (MARTIN-BARBERO, 

2009, p.87). 

Edgar Morin dá continuidade aos estudos sobre o conceito de indústria cultural e seus 

impactos, focando sua análise não tanto na racionalidade, mas nos novos processos de 

produção cultural. O autor demonstra como “a divisão do trabalho e a mediação tecnológica 

não são incompatíveis com a ‘criação’ artística; além disso, inclusive como certa 

estandardização não implica a total anulação da tensão criadora” (MARTIN-BARBERO, 

2009, p.89). O que nos interessa, especialmente, na obra de Morin, lida por Martin-Barbero, é 

sua reflexão sobre os modos de inscrição da indústria cultural no cotidiano, definindo-a como 

“dispositivos de intercâmbio entre o real e o imaginário” (MORIN apud MARTIN-

BARBERO, 2009, p.90). 

O conceito de indústria cultural e cultura de massa nos chega, então, já sem o peso do 

desencanto adorniano em relação ao soterramento da criação artística pela estandardização 
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dos processos de produção dos bens culturais e sem a crença no caráter passivo de recepção 

das massas. Barbalho, ao tentar atualizar esse conceito apoiado nas análises de Ramón Zallo, 

chega à seguinte definição: as indústrias culturais, compreendidas como produção massiva da 

cultura, formam “um conjunto de ramos, segmentos e atividades auxiliares industriais 

produtoras e distribuidoras de mercadorias com conteúdo simbólico” (ZALLO, 1988 apud 

BARBALHO, 2008, p.48). O mais importante, entretanto, é salientar que “as indústrias 

culturais encontram-se organizadas por um capital que procura reproduzir e ampliar seu valor, 

estruturando processos de trabalho e produção industriais e capitalistas, ainda que ajustados às 

particularidades da produção cultural” (BARBALHO, 2008, p.48).  

Nesse sentido, se é inegável que as indústrias culturais não obliteram ou direcionam 

por completo a criação e inovação artística, ao menos se pode afirmar como inegável que os 

conteúdos que elas fazem circular estão conectados com a reprodução de determinados 

valores, visões de mundo, comportamentos, ou seja, de determinada cultura alinhada ao poder 

político e econômico que as subsidiam. Então, se estamos certos de que as indústrias culturais 

são fundamentais para a constituição dos imaginários na contemporaneidade e de que os 

valores que elas reproduzem estão pautados nas culturas que as alimentam, então é possível 

concluir que, para pensar na construção de uma democracia cultural em que as diferenças 

tenham igualdade de troca no processo político, ainda que haja sempre negociação na 

recepção dos conteúdos criados pelas indústrias culturais, suas produções devem co-existir 

com outras criadas em dinâmicas diferentes daquela industrial e conectadas com valores e 

representações plurais. 

Como bem observa Martin-Barbero,  

o desafio representado pela indústria cultural aparece com toda a sua densidade no 

cruzamento dessas duas linhas de renovação – que inscrevem a questão cultural no 

interior do político e a comunicação na cultura. Não se trata de reviver dirigismos 

políticos, é certo, mas tampouco se pode entender a expansão da pluralidade de 

vozes na democracia “como um aumento da clientela dos consumos culturais” 

(MARTIN-BARBERO, 2009, p. 289). 

 

 

2.3.2 Políticas de comunicação: o problema da concentração e a necessidade de 

regulação 

 

Contudo, a questão pendente é: como pluralizar as experiências audiovisuais em um 

ambiente comunicacional sem regulação? Ou seja, como possibilitar que, nos meios de 

comunicação, especialmente a televisão, coexistam as produções das indústrias culturais com 
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as demais forjadas em outros contextos e lógicas?  

Ao analisar a situação da concentração comunicacional, Cesar Bolaño e Valério Brittos 

(2008), analisam que o debate a respeito das políticas públicas de comunicação no Brasil não 

logrou mudar a equação construída durante o regime militar à diferença de outros países em 

que o processo de democratização instaurou mudanças estruturais profundas na área das 

mídias. Os autores se referem à prática nada democrática de concessão da radiodifusão, pelo 

poder público, para as empresas privadas de comunicação. Octavio Pieranti (2006) apresenta 

de forma minuciosa um panorama dessa questão, mostrando como as concessões sempre 

funcionaram, desde os regimes militares até o governo FHC, como moeda de troca entre o 

poder político e o poder privado
19

. Embora o governo FHC tenha começado um “processo de 

moralização” na outorga das concessões, tornando obrigatória a abertura de licitação, uma 

brecha na legislação ainda permitia o uso delas para barganha política
20

. Como propõe 

Pieranti, “o oferecimento de concessões sempre foi usado como importante moeda de troca 

pelos mais diversos governos brasileiros. Nessas barganhas, saíram favorecidas as grandes 

redes, que viram aumentar o número de emissoras afiliadas e o grau de cobertura de sua 

programação” (PIERANTI, 2006, p.108). 

Podemos concluir que, ainda hoje, embora se tenha avançado muito em favor da 

transparência nas concessões, ainda há muito flexibilidade na legislação vigente. O relatório 

da Agência Nacional de Cinema – ANCINE, de 2010, que traz um mapeamento da TV Aberta 
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 O autor se refere a episódios como: as relações de parceria entre as emissoras criadas no regime militar e os 

governos do período, em especial à cumplicidade da TV Globo com o regime; ao aumento considerável de 

concessões com finalidades políticas no período de redemocratização. No governo de Sarney, por exemplo, “em 

três anos, 168 concessões foram outorgadas apenas para empresas ligadas a 91 deputados federais e senadores. 

Desses, 82 (90,1%) votaram a favor da emenda que aumentou para cinco anos o mandato de Sarney” 

(PIERANTI, 2006, p.108).  

 
20

 O autor observa que, embora a licitação pública tenha sido decretada como mecanismo de outorga das 

concessões, a brecha na legislação dava-se por meio das RTVs (retransmissoras de televisão), que não 

necessitavam de concessão para funcionar, apenas de uma portaria. A obtenção de uma RTV, segundo o autor, era 

“uma alternativa mais viável para políticos e empresários, já que dependia de menos verbas e era regulamentada 

por legislação mais flexível”. Às vésperas da aprovação da emenda que possibilitaria a reeleição de Fernando 

Henrique Cardoso, “o Ministério das Comunicações distribuiu 1.848 RTVs, sendo 527 a empresas de 

comunicação, 479 a prefeituras, 472 a empresas e entidades ligadas a igrejas, 102 a fundações educativas e 268 a 

empresas ou entidades controladas por 87 políticos. Desses, 19 deputados e 6 senadores votaram favoravelmente 

à reeleição. Os outros beneficiários foram dois governadores, onze deputados estaduais, sete prefeitos, oito ex-

deputados federais, três ex-governadores, oito ex-prefeitos e outros 23 políticos, não se podendo desprezar a 

influência deles sobre membros do Congresso Nacional” (PIERANTI, 2006, p.109). De acordo com o relatório 

da Ancine (2010), são essas RTVs que capilarizam a produção das “cabeças de rede”: “a formação das redes 

nacionais de televisão requer pensar em dois planos: o comercial e o político. A soma destes dois fatores afeta 

tanto a distribuição geográfica das autorizações de serviço de Retransmissão de Televisão (RTV) outorgadas para 

prefeituras, como a opção dos governos locais por servir a esta ou àquela emissora. Na prática, as prefeituras 

municipais de Norte a Sul do país dão suporte à formação das redes nacionais de televisão, ou seja, a 

infraestrutura pública acaba favorecendo os interesses dos negócios privados”. (ANCINE, 2010, p.23). 
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no Brasil, nos mostra que ainda há um descompasso entre o principal instrumento regulador 

da atividade de radiodifusão de sons e imagens, que é o Código Brasileiro de 

Telecomunicações (CBT), de 1962, e a Constituição Federal (CF) de 1988, que estabeleceu 

competências, regras, procedimentos e princípios relativos às concessões de rádio e TV, 

criando um capítulo específico sobre a Comunicação Social. Embora o CBT tenha sido 

alterado ao longo de quase cinquenta anos por decretos e leis, até hoje “muitos aspectos 

trazidos pela Constituição permanecem sem regulamentação, como é o caso do estímulo à 

produção independente e regional, da vedação do monopólio e oligopólio, do equilíbrio entre 

os sistemas público, privado e estatal” (ANCINE, 2010, p.5). 

Como as empresas privadas de comunicação exercem muita influência na opinião 

pública nacional e, portanto, nas decisões políticas, as tentativas de regulação do setor sempre 

são adiadas, já que os setores interessados em manter as legislações ultrapassadas e pouco 

operacionais se inflamam contra as propostas de renovação das leis que regulam o sistema 

comunicacional brasileiro. Como afirmam Bolãno e Brittos, com o fim do regime militar, a 

função da televisão comercial de fazer propaganda para o governo se tornou um problema 

para a democratização do país, afinal, nesse período, “o oligopólio televisivo foi sendo 

construído de forma extremamente concentrada, em paralelo à constituição do público, dando-

lhe, e especialmente à empresa líder, um poder de lobby e de manipulação mais do que 

conhecido, inaceitável segundo padrões internacionais” (BOLAÑO; BRITTOS, 2008, p.9). 

Assim que, como argumentamos, a constituição do sistema comunicacional no país 

contribuiu, desde seus primórdios, para a afirmação e recrudescimento dos fascismos sociais 

analisados por Boaventura. O que mais nos interessa é ressaltar, especialmente, a forma como 

esses meios de comunicação contribuíram para a criminalização da pobreza, das diferenças e 

das lutas sociais e para a difusão de valores condizentes com uma cultura hegemônica (cristã, 

branca, ocidental, liberal, conservadora, consumista), o que dificulta a construção de uma 

democracia intercultural. Como observa Armand Matterlart, “como implantar uma política 

cultural pela diversidade cultural se a política de comunicação tira das mãos da sociedade as 

ferramentas e tecnologias para exercer seus direitos?” (MATTELART, 2007 apud YODA, 2007, 

s/p).   

As tensões em torno da proposta da Ancinav (Agência Nacional de Cinema e Audiovisual) 

dão o tom dos conflitos em jogo quando o assunto é a regulação do setor comunicacional em prol 

dessa desejada democratização. Em 2004, a Secretaria do Audiovisual, órgão do Ministério da 

Cultura, apresentou à sociedade a minuta do projeto de lei com proposta de criação da Agência 
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Nacional do Cinema e do Audiovisual (Ancinav) em substituição à Ancine
21

. A proposta 

enfatizava a ampliação da dimensão do conceito e abrangência dos segmentos de mercado 

audiovisual e o combate à monopolização desse setor, visando fiscalizar e regular os serviços de 

telecomunicações, radiodifusão e comunicação eletrônica de massa, TV a cabo, por assinatura, via 

satélite e multicanal, além de jogos eletrônicos, telefonia celular e internet que transmitam 

conteúdos audiovisuais e cinematográficos (BRASIL, 2004). 

Como a proposta trouxe a baila questões relacionadas à precariedade da legislação para 

esse campo, à omissão dos governos em relação à formatação e/ou ao cumprimento de políticas 

culturais efetivas para as comunicações e à concentração do setor, as empresas de comunicação se 

voltaram contra o projeto de lei, por meio de uma acirrada campanha que culminou no recuo 

absoluto do governo, sem sequer encaminhar a discussão para outras esferas de debate público. 

Com o fracasso do projeto da Ancinav, grande parte do setor audiovisual permanece 

livre de qualquer regulamentação, ficando sujeita apenas às leis do mercado, o que, 

seguramente, traz conseqüências perversas para a pluralidade sócio-cultural. Um dos 

grandes entraves para a expressão da diversidade e para a ampliação da 

experimentação são as grandes indústrias do audiovisual, que mantêm uma 

escandalosa supremacia no mercado e promovem a padronização de conteúdos, 

formatos e olhares (BEZERRA; MOREIRA; ROCHA, 2010, p.146).  

 

Gil comenta, em entrevista concedida ao periódico “Políticas Culturais em Revista”, 

que o fato do Ministério da Cultura ter assumido a campanha em prol da Ancinav foi uma 

espécie de “desobediência civil”. Para ele, no entanto, essa atitude não se fortaleceu devido à 

fragilidade da equipe que estava a frente do projeto de “conquistar apoios, de convencer do 

valor estratégico daquele salto, que nos fortalecesse, que nos desse capacidade de composição 

com parceiros suficientemente fortes ou que ao nosso lado nos faria suficientemente fortes 

para nos opor aos interesses conservadores” (GIL, 2008, p. 208). Orlando Senna, por sua vez, 

avalia como positiva a discussão em torno da Ancinav, pois, ainda que o projeto não tenha 

seguido em frente, ao menos ele trouxe para o centro das questões públicas nacionais uma 

sensibilização sobre a regulação do audiovisual. 

Dá para sentir que se acendeu um interesse na sociedade de “poxa, isso é 

importante, isso é mais importante do que a gente pensava antes”. Não é apenas 

uma coisa de diversão, de lazer, ou não é apenas algo cultural, é também algo que 

tem a ver com a cidadania, é algo que tem a ver com a economia, que tem a ver 
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 A Agência Nacional de Cinema – Ancine foi criada em 2001, no governo de FHC, em um contexto em que o 

neoliberalismo estava em voga no país, o que implicou a passagem de um modelo de Estado intervencionista 

para um Estado regulador. É nesse cenário que as agências reguladoras entram em cena, com a finalidade de 

regulamentar, controlar e fiscalizar a abertura de um mercado, isentando o poder público de participar de forma 

empreendedora nas cadeias produtivas. No caso do cinema, essa atitude foi desastrosa, afinal a indústria 

cinematográfica necessita de intervenção do Estado para existir, como atestam as pesquisas de estudiosos como 

Anita Simis e Fábio Sá Earp. 
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com uma importância enorme no tecido social brasileiro, no mundo inteiro, e isso 

eu acho que foi um avanço bem importante. Tanto que, a partir daí, as questões 

audiovisuais passaram a ser tratadas de uma maneira mais coletiva. Começou-se a 

ter transparência com relação a isso. [...] Mudou de água para o vinho a relação do 

Estado com a sociedade no que se refere às questões do audiovisual. E para isso, 

aquelas polêmicas do início da minha gestão e da gestão do Gil serviram muito, e 

por isso eu não acho que foram negativas, eu acho que a polêmica da Ancinav foi 

muito positiva e, além disso, também abriu o caminho para tentar fazer passo-a-

passo, ou seja, caminhando devagar, comendo pelas beiradas, uma regulação mais 

moderna, mais contemporânea para essa questão no Brasil. Claro que como não foi 

possível fazer um marco regulatório inteiro porque havia barreiras e obstáculos 

enormes para fazer isso, teve-se de se decidir de fazer isso pouco a pouco, que é o 

que a Ancine está fazendo passo-a-passo, muitos dos encaminhamentos que 

estavam no projeto da Ancinav estão sendo concretizados um a um, em vez de 

serem concretizados em bloco como era a idéia. (SENNA, 2009, p. 158) 

 

Ainda assim, podemos avaliar que essa incapacidade do Estado de levar adiante os 

embates políticos em torno da comunicação revela, de algum modo, como o Brasil se 

posiciona na contracorrente da importância que vem sendo dada, desde a década de 70, à 

necessidade de intervenção estatal na comunicação em prol do fortalecimento da democracia. 

Enquanto a Unesco estava investindo nessa perspectiva de regulação e regulamentação dos 

meios de comunicação e da indústria cultural, o discurso neoliberal já desarticulava de forma 

estratégica, em nível transnacional, essa abordagem: Reagan e Thatcher “comandaram a 

retirada de seus países daquele órgão das Nações Unidas” (RAMOS, 2005, p.246). Desde 

então, o choque de interesses entre a perspectiva liberal e a democrática tem provocado 

faíscas de intensidades e impactos diferenciados em cada país
22

. Como afirma Murilo César 

Ramos,  

difícil é e será sempre o reconhecimento da comunicação como política pública no 

capitalismo, justamente por ser ela entendida, na ideologia liberal das sociedades 

de mercado, como a principal garantidora e, mesmo, alavancadora da liberdade de 

mercado, por meio da teoria do livre fluxo da informação. Segundo esta teoria toda 

ação do Estado sobre os meios de comunicação torna-se automaticamente ação 

censória e, por isso, uma ameaça a todos os direitos e a toda liberdade. (RAMOS, 

2005, p.250). 

 

Martín Becerra e Guillermo Mastrini (2010) observam que os dados sobre o cenário 

infocomunicacional na América Latina demonstram que as margens de concentração superam 
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 No caso da Argentina, por exemplo, a aprovação da Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual foi um 

bom passo dado num rumo oposto ao que estamos vivendo no Brasil. Sobre esse processo argentino, Luiz 

Albornoz comenta que, “aún con serios tropiezos en su aplicación, es un paso firme por terminar con la herencia 

de la dictadura cívico-militar (1976-1983) en materia de radiodifusión y un intento por desmantelar el oligopolio 

comercial privado que ha caracterizado la historia más reciente de la radio y la televisión en este país (Mastrini, 

2008). Así, esta normativa impulsa un uso del espectro radioeléctrico destinado a la emisión de señales 

audiovisuales dividido en partes iguales entre el sector privado, el público y sin fines de lucro” (ALBORNOZ, 

2014). 
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os padrões aceitáveis. De acordo com eles, o padrão mundial para mensurar a concentração é 

o seguinte: caso os quatro primeiros operadores controlem, em média, mais de 50% do 

mercado e caso os oito primeiros operadores controlem mais de 75%, há uma alta taxa de 

concentração. “Mas, na América Latina, os quatro primeiros operadores superam de longe 

esses percentuais médios. Mais do que isso, os quatro primeiros operadores (...) superam o 

critério de alta concentração estipulado para oito empresas” (BECERRA; MASTRINI, 2010, 

p.89). 

Algumas consequências decorrentes desse quadro – extremamente desfavorável para o 

diálogo intercultural, vale destacar – são: centralização geográfica da produção de conteúdos e 

informações, condenando a uma sub-representação os grupos que habitam o “interior” e as 

periferias; empobrecimento da diversidade de olhares e interpretações sobre a realidade; 

orientação comercial para produção e difusão dos conteúdos; falta de oportunidade dos 

médios e pequenos produtores, dentre outras (BECERRA; MASTRINI, 2010). Todo esse 

cenário de alta concentração na propriedade e gestão dos circuitos infocomunicacionais 

combina-se com uma “debilidade dos poderes públicos para dispor de regras de jogo 

equânimes que garantam o acesso dos diferentes setores sociais, políticos e econômicos à 

titularidade de licenças” (BECERRA; MASTRINI, 2010, p.94).  

Em contraponto a esse cenário de falta de posicionamento político satisfatório e capaz 

de converter esse quadro, atores sociais, por meio do Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação, vêm pressionando o governo com uma proposta de projeto de lei de iniciativa 

popular que propõe a regulamentação das rádios e televisões brasileiras. As questões 

formuladas pelo coletivo no texto de apresentação da proposta trazem reflexões cruciais para 

o debate:  

Como o índio, o negro, as mulheres, os homossexuais, o povo do campo, as 

crianças, aparecem na televisão brasileira? Como os cidadãos das diversas regiões, 

com suas diferentes culturas, etnias e características são representados? A liberdade 

de expressão não deveria ser para todos e não apenas para os grupos que 

representam os interesses econômicos e sociais de uma elite dominante? Existem 

espaços para a produção e veiculação de conteúdos dos diversos segmentos da 

sociedade na mídia brasileira? (FNDC, 2013, s/p) 

 

Tendo em vista essas questões, o projeto de lei, em seu capítulo 5, sugere premissas 

para incentivar a diversidade na programação das televisões brasileiras. Dentre elas, 

destacamos as seguintes exigências: 

- de que as emissoras de uma rede ocupem 30% de sua grade veiculada “entre 7h e 0h 

com produção cultural, artística e jornalística regional, sendo pelo menos sete horas por 
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semana em horário nobre” (FNDC, 2013, p.8) e de que as emissoras locais ocupem no 

mínimo 70% de sua grade com produção regional; 

- de que as emissoras de televisão veiculem, no horário nobre, “o mínimo de 10% de 

programação produzida por produtora brasileira independente, sendo no mínimo 50% desse 

tipo de conteúdo realizado na própria área de mercado da emissora” (FNDC, 2013, p.8); 

- de que assegurem ao menos 1 hora por semestre de veiculação de produção realizada 

por “cada um de 15 grupos sociais relevantes, definidos pelo órgão regulador por meio de 

edital com critérios transparentes e que estimulem a diversidade de manifestações” (FNDC, 

2013, p.8); 

- de “criação de conselhos consultivos de programação com composição que 

represente os mais diversos setores da sociedade” (FNDC, 2013, p.8); 

- de tempo mínimo de 70% do tempo de programação ocupado com conteúdo 

brasileiro (FNDC, 2013); 

- de proibição de veicular “apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua 

incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência ou qualquer outra ação 

ilegal similar contra qualquer pessoa ou grupo de pessoas, por nenhum motivo, inclusive os 

de raça, cor, etnia, gênero, orientação sexual, religião, linguagem ou origem nacional” 

(FNDC, 2013, p.9). 

O horizonte possível de democratização aberto com essa proposta aponta para um 

avanço significativo no que tange à pluralidade na programação televisiva. Contudo, em 

termos de espaço para expressão da diversidade, podemos dizer que a única regra de 

descriminação positiva apontada pelo documento é ainda muito tímida ao prescrever a 

necessidade de apenas 1 hora de veiculação a cada 6 meses para cada um dos 15 grupos 

sociais relevantes, sendo, ainda, a referência a grupo social e não cultural ou sócio-cultural um 

dado importante, visto que permite uma amplitude de interpretação que não necessariamente 

atenderá à necessidade de difusão de conteúdos criados por ou sobre as culturas sub-

representadas, prioritárias quando se trata de descriminação positiva. As relações entre uma 

dimensão social e cultural, em termos de reparação histórica, são tênues, por certo; afinal, 

como observamos anteriormente, os fascismos sociais estão assentados, também, em aspectos 

históricos de subjulgação cultural. Reforçar esse componente cultural como relevante para 

avançar nas discussões a respeito da democracia agrega valor e complexidade ao debate ao 

deixar de referendar as tensões próprias do campo social apenas em uma questão de classe ou 

em uma posição de ter mais ou menos acessos, regalias, benefícios no sistema.  
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Agregar a esse debate o marco da interculturalidade traria a exigência de que as 

diferenças tivessem espaço de difusão garantido para que suas leituras de mundo pudessem 

ser veiculadas em contextos outros que não aqueles que certamente serão assistidos por suas 

comunidades de interesse. A dimensão cultural, retornando ao pensamento de Boaventura, é a 

que traz à tona a necessidade de aliar a defesa da igualdade ao direito da diferença, por isso é 

ela, também, que agrega mais possibilidades de leituras de mundo e, portanto, de imaginação 

de futuros, ao debate sobre a reinvenção do Estado e da democracia. Como assinalam Marta 

Rizo e Vivian Romeu (2006), a comunicação, fomentada pelo viés da interculturalidade, não 

deve ser lida como harmônica nem simétrica; “se trata, justamente por las diferencias de rol y 

posición que en un espacio físico o simbólico comportan los sujetos implicados, así como sus 

comunidades de sentido, de una comunicación mayormente conflictiva que debe tender, en su 

ideal, al mantenimiento y consolidación de su eficacia, pero no a la anulación de sus 

conflictos” (RIZO; ROMEU, 2006, p.9). E é nesse espaço de conflito que a possibilidade de 

diálogo intercultural se estabelece, não como acumulação de informação e perspectivas 

compatíveis com o marco hegemônico existente, como defende enfaticamente Schiwy (2002), 

mas como espaço potencial de transformação desse marco e suas implicações sócio-políticas. 

 

2.3.3 Políticas culturais: breve histórico e inovações 

 

Nesse cenário de tensões e disputas que envolvem questões econômicas, políticas, 

embates de ideias e ideais, mas também um horizonte de possibilidades de abertura para a 

diversidade, o Ministério da Cultura do Brasil vem atuando, desde 2002, na tentativa de 

equacionar as demandas do campo cultural com as potencialidades e restrições do campo da 

comunicação. Convergência complexa e muitas vezes dificultada por esse quadro de 

concentração que tentamos delinear. Antes de imergirmos nessa relação entre as políticas 

culturais e as de comunicação, é necessário traçar, ainda que brevemente, alguns 

apontamentos históricos e conceituais sobre a relação entre Estado, cultura e política, tendo 

como eixo condutor a implementação de políticas culturais.  

Um primeiro passo importante dado por Albino Rubim é o de localizar o surgimento 

da ideia de políticas culturais. De acordo com o autor, embora o tema comporte inúmeras 

variações, parece existir um mínimo de consenso acerca do nascimento da forma com que se 

entende as políticas culturais ainda hoje: como sendo uma criação dos países ocidentais, mais 

especificamente da França, Inglaterra e Espanha. Necessário sublinhar, portanto, que aí se dá 
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a gênese de uma ideia específica de intervenção estatal na cultura, que se tornará referência 

para outros contextos; estes se apropriarão e ressignificarão esse dispositivo de acordo com as 

novas realidades implicadas. Esse detalhe é importante porque, dependendo da perspectiva 

que assumimos para pensar as políticas culturais, a história do conceito fica mais longa e mais 

complexa. O próprio autor toma esse cuidado ao observar que a escolha de um marco 

histórico acaba substituindo “complexos processos, dispositivos dinâmicos, movimentos 

muitas vezes sutis e subterrâneos, por fronteiras imóveis e supostamente fixadas” (RUBIM, 

2009, p.95), contudo defende a operacionalidade desse recorte, em vista dos impactos que ele 

terá na história posterior das políticas culturais.  

Nesse sentido, então, que Rubim divide a história das políticas culturais em 2 

momentos paradigmáticos: um primeiro, ligado à concepção francesa iniciada com André 

Maulraux e seu modelo de ação/democratização cultural; período “marcado por uma nítida 

vocação: centralizadora, estatista e ilustrada, com um nítido viés de atenção para os aspectos 

estéticos e artísticos” (RUBIM, 2009, p.96). O segundo paradigma, que surge em 

contraposição a esse primeiro, “reivindica uma definição mais ampla de cultura, reconhece a 

diversidade de formatos expressivos existentes, busca uma maior integração entre cultura e 

vida cotidiana e assume como condição da política cultural a descentralização das 

intervenções culturais” (RUBIM, 2009, p.96). 

 É importante ter em vista essa diferenciação de paradigmas, proposta por Rubim, 

porque ela vai influenciar, como veremos, toda a história das políticas culturais brasileiras.  

Uma vez criada a ideia de política cultural, ela entra, posteriormente, em pauta no cenário 

internacional por meio da atuação da Unesco, assim como aconteceu com as políticas de 

comunicação, que entram na agenda dos governos após investidas dessa organização 

transnacional sobre a temática: tanto em relação à cultura quanto à comunicação a Unesco 

defende a intervenção do Estado com a finalidade de regular a relação entre essas dimensões e 

o mercado. Ou seja, é com uma postura assumidamente anti-neoliberal que a Unesco traz para 

a agenda pública questões como: a democratização da cultura, patrimônio imaterial, cultura 

como elemento central para o desenvolvimento sustentável, proteção e promoção da 

diversidade cultural, dentre outras. 

 No Brasil, concomitante a essa movimentação em nível internacional, temos alguns 

momentos emblemáticos da relação entre Estado e cultura. A seguir, será traçado um 

panorama geral e breve das políticas culturais e uma reflexão sobre a relação dessas 

intervenções estatais com os paradigmas citados por Rubim como referenciais para a 
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constituição do campo. Como propõe Lia Calabre (2010), a elaboração de políticas culturais 

desenvolvidas pelo Estado, no Brasil, começa no primeiro governo Vargas, décadas de 30 a 

40, momento de construção de instituições, legislações, de sistematização de ações no campo 

da cultura e de investimento na radiodifusão. Nessa ocasião, a área da cultura estava sob o 

encargo do Ministério da Educação e Saúde (CALABRE, 2010). Como afirma Barbalho 

(2008), nesse contexto a cultura era usada como meio para construção de uma ideia de 

identidade nacional, como “força de união entre as diversidades regionais e de classe. 

Retirada do local onde é elaborada, ocultando assim suas relações sociais de produção, a 

cultura popular torna-se um elemento unificador” (BARBALHO, 2008, p.65).  

 Como observa Anita Simis (2010), Vargas reconhece no cinema um elemento de 

aproximação da população, ainda mais em vista da alta taxa de analfabetismo que 

predominava no país. Em 1932, ele assina o decreto 21.240, considerado a primeira lei de 

audiovisual brasileira, tornando obrigatória a exibição de filmes educativos nacionais antes de 

cada sessão de cinema. 

No período que vai de 1945 a 1964, de acordo com Calabre, o Estado não promoveu 

ações de destaque no campo da cultura. Contudo, é nesse contexto que os meios de 

comunicação de massa começam a ganhar espaço nos lares brasileiros, em especial o rádio. 

Na década de 40, o número de emissoras radiofônicas cresceu em 100%. Já a televisão 

começa a se popularizar a partir da década de 60. Como enfatiza Rubim, “a ditadura realiza a 

transição para a cultura midiática, assentada em padrões de mercado, sem nenhuma interação 

com as políticas de cultura do Estado. Em suma: institui-se um fosso entre políticas culturais 

nacionais e o circuito cultural agora dominante no país” (RUBIM, 2007, p.23). A década de 

60 seria o marco dessa transição, marcada pela emergência de um novo circuito cultural 

ambientado e constituído pelos meios de comunicação de massa. 

 Com o golpe militar de 64 a cultura passa a ser utilizada como motor de integração 

nacional (BARBALHO, 2008). Em 1966, com a criação do Conselho Federal de Cultural, 

(CFC) essa orientação fica clara: se no governo Vargas a preocupação era com a valorização 

das identidades raciais, “o tom do CFC era o da pluralidade cultural advinda da miscigenação 

entre as raças. Existia uma preocupação da ideologia da Segurança Nacional em garantir a 

unidade do país. Diante da indiscutível variedade regional, a saída foi apontar a mestiçagem 

como emblema da diversidade na unidade” (BARBALHO, 2008, p.67). O objetivo desse 

conselho, de acordo com Bernardo da Mata-Machado, é assessorar o, então, Ministério da 

Educação e Cultura, “na formulação da política cultural e na concessão de auxílios a projetos 
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de instituições públicas e privadas, das áreas artísticas e do patrimônio cultural. Contudo, o 

CFC também possui verbas próprias de apoio, e até mesmo um programa específico, ‘Casas 

de Cultura’, inspiradas no modelo implantado pelo Ministério da Cultura da França” (MATA-

MACHADO, 2013, p.8). 

Junto com o CFC, o Instituto Nacional de Cinema foi criado pelos mititares, tendo 

como objetivo “formular e executar a política governamental relativa à produção, à 

importação, à distribuição e à exibição de filmes, visando o desenvolvimento da indústria 

cinematográfica brasileira” (SIMIS, 2010, p. 153). Outro fato importante, em termos de 

políticas culturais, durante o regime militar, foi a elaboração do Plano Nacional de Cultura 

(PNC), em 1975, durante o governo Geisel. Rubim chama a atenção para a implicação entre a 

elaboração desse plano e a conjuntura internacional de agendamento da temática das políticas 

culturais pela Unesco. Sobre esse documento, Barbalho observa que ele conjugou a 

perspectiva cultural do CFC, com uma ideia de desenvolvimento cultural, de caráter mais 

modernizante: “conservar (visão essencialista) e desenvolver (visão utilitarista) passaram a ser 

os dois pólos onde tramitava a política nacional de cultura” (BARBALHO, 2008, p.72). Ou 

seja, essas políticas buscaram definir uma identidade nacional, por meio da cultura, 

associando “tradição” e modernidade. Na leitura de Cohn (1984), citada por Barbalho, essa 

dubiedade, representativa de uma “postura liberal-conservadora às voltas com as exigências 

contraditórias (...) da modernização e da conservação, do desenvolvimento como meta e da 

preservação da cultura dos seus efeitos” (COHN, 1984, apud BARBALHO, 2008, p.72), 

acabou inviabilizando o PNC. 

 Desde então, a cultura, como campo específico de intervenção estatal começa a se 

estruturar. Entre 1979 e o final do regime militar, em 1985, instituições e linhas de atuação do 

governo federal ganham força. É nesse ano, inclusive, que o Ministério da Cultura é criado, 

ainda que com uma série de problemas. Contudo, de acordo com Rubim, o período de 

transição e construção da democracia que compreende os governos Sarney, Collor e Itamar 

Franco promove no campo da cultura uma série de ambigüidades. É esse o momento histórico 

em que o neoliberalismo penetra de forma significativa nos países e aqui deixará marcas 

profundas para as políticas culturais, como a supervalorização das leis de incentivo fiscais 

como principal mecanismo de financiamento à cultura. Em um contexto de escassez dos 

recursos públicos para a cultura, essa nova lógica de financiamento passava para o mercado o 

poder de decisão sobre o investimento de recursos públicos na cultura. As críticas decorrentes 

desse modelo de financiamento, que se tornou hegemônico nesse período de 
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redemocratização, são muitas: ausência de contrapartidas por parte das empresas, 

concentração de recursos em poucos programas, projetos voltados para institutos criados pelas 

próprias empresas investidoras, apoio prioritário a propostas culturais com retorno comercial, 

concentração regional dos recursos (RUBIM, 2007). Além disso, como analisa Rubim, “muito 

pouca atenção foi destinada ao audiovisual, em especial à televisão, que tem um enorme peso 

cultural no país” (RUBIM, 2007, p.28).  

É com esse panorama de “fragilidade institucional; políticas de financiamento da 

cultura distorcidas pelos parcos recursos orçamentários e pela lógica das leis de incentivo; 

centralização das ações do Ministério em determinadas áreas culturais e regiões do país; 

concentração dos recursos utilizados; incapacidade de elaboração de políticas culturais em 

momentos democráticos” (RUBIM, 2007, p.29), que Gilberto Gil assume, em 2003, o 

Ministério. O ministro tinha em seu horizonte, é importante ressaltar, um programa de 

governo do então Presidente Lula que já apontava a necessidade de institucionalização das 

políticas culturais, por meio do Sistema Nacional de Cultura, e a “instituição de Políticas 

Públicas de Cultura de longo prazo, para além das contingências dos governos” (PARTIDO 

DOS TRABALHADORES, 2003).  Quase uma década depois, o Sistema Nacional de Cultura 

foi proposto, votado e incluído na constituição federal, institucionalizando um novo modelo 

de gestão pública que cria uma pactuação entre os entes federativos e a sociedade civil, 

visando a implementação conjunta de políticas públicas de cultura. O SNC prevê uma série de 

componentes interdependentes, que “interagem entre si em torno de objetivos em comum, 

tendo como finalidade garantir a sustentação orgânica e institucional da área cultural dos entes 

federados – União, Estados e Municípios” (COELHO; VILUTIS, 2012, p.5). 

 Os caminhos para garantir essa institucionalidade da cultura em todas as instâncias 

federativas (federal, estadual e municipal) foram trilhados, em um plano macropolítico, 

principalmente, por meio de instrumentos, como o Sistema Nacional de Cultura, o Plano 

Nacional de Cultura
23

, o Sistema de Informação e Indicadores Culturais
24

 e o Programa 

Cultura Viva
25

.  Ademais, inúmeras leis, decretos e portarias foram sancionados, buscando 

                                                 
23

 O Plano Nacional de Cultura (PCN), instituído pela Lei 12.343 de 2 de dezembro de 2010, é um conjunto de 

princípios, objetivos, diretrizes e metas que tem por finalidade o planejamento e implementação de políticas 

públicas de longo prazo voltadas à proteção e promoção da diversidade artística e cultural brasileira. 

 
24

 O Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais – SNIIC é o instrumento monitoramento do Plano 

Nacional de Cultura, por meio da coleta, sistematização e interpretação de dados do campo da cultura. 

 
25

 O Projeto de Lei 757/11, aprovado em 1º de julho de 2014, institui o Programa Cultura Viva, que surgiu como 

uma ação do Ministério da Cultura em 2005. Com o sucesso alcançado pelo Programa e com o empoderamento 

crescente dos grupos a ele vinculados, o Ministério da Cultura junto com diversos atores sócio-culturais 
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aprimorar ou abrir espaço para a cultura na gestão pública do país
26

. Como alerta Lia Calabre, 

esse é um dado fundamental, visto que a legislação é um importante indicador sobre a ação do 

Estado em determinado campo. De um ponto de vista micropolítico, podemos afirmar que o 

impacto do boom de editais e prêmios na dinâmica da produção cultural brasileira e o 

conseqüente empoderamento de grupos que antes não estavam contemplados nas políticas 

culturais precedentes, contribuem para garantir a demanda por ações de longo prazo, ou seja, 

a pressão dos atores da sociedade civil envolvidos no campo da cultura também se configura 

como variável relevante para efetivação da institucionalidade da área na gestão pública 

nacional
27

.  

Ao Estado cabe, nessa nova configuração que estabelece para a cultura, “assumir 

plenamente seu papel no planejamento e fomento das atividades culturais”, mas tendo como 

referência para essa atuação a incessante participação da sociedade civil, o interesse público e 

a diversidade cultural (MINC, 2011). A ideia/ideal de do-in antropológico, proposta por 

Gilberto Gil assim que assumiu o cargo de ministro da cultura, chama atenção pela 

operacionalidade para compreender uma cultura que é viva, mas que durante muito tempo foi 

eclipsada pelo saber científico. Um impulso experimentador. A resignificação de Gil de uma 

prática oriental oriunda da medicina tradicional chinesa já anunciava a abertura para o diálogo 

intercultural a que o Minc estaria aberto desde então. A técnica do Do-in procura liberar a 

energia vital dos órgãos que tenham sofrido bloqueios ou desequilíbrios. Daí que a metáfora 

foi certeira para formulação de uma política cultural diferenciada em vista do histórico 

deveras eurocêntrico desse ministério, basta pensar nas ações voltadas para o patrimônio 

cultural material e imaterial até então. 

Como bem observa José Jorge de Carvalho, mesmo quando, no início do século XX, 

algumas iniciativas são pensadas no intuito de “resgatar”, “coletar”, “registrar” a diversidade 

de saberes e práticas do país, ainda era o “intelectual branco e eurocêntrico” que  

                                                                                                                                                         
batalharam para torná-lo uma política cultural permanente de Estado. “O Cultura Viva – denominado Programa 

Nacional de Cultura, Educação e Cidadania – engloba diversos projetos como os Pontos de Cultura, os Pontos de 

Mídia Livre, a Ação Griô e o Cultura Digital. A população de baixa renda é a mais beneficiada com essas 

políticas. Segundo o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), os Pontos de Cultura conectaram em 

rede, nos últimos seis anos, cerca de 4 mil organizações culturais do Brasil, beneficiando 8 milhões de 

brasileiros” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011).  

 
26

 De acordo com dados do Ministério da Cultura, disponíveis em sua página institucional, entre os anos de 2002 

e 2012, 98 leis de interesse ao campo da cultura foram sancionadas, ao passo que no mesmo período de 10 anos, 

anteriores, 1991 a 2001, apenas 41 leis foram aprovadas. É certo que a quantidade de leis não implica 

necessariamente qualidade ou eficácia pública e democratizante da legislação, contudo já demonstra a densidade 

e o espaço que o campo ganhou na gestão federal. 
27

 E, quiçá, esse seja o ponto mais relevante, visto que mesmo as leis sancionadas e pactuadas federativamente 

podem ser desarticuladas, dependendo da força política que assuma o governo no país. 
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avaliava a maior ou menor importância dos conhecimentos tradicionais não-

ocidentais de acordo com os parâmetros artísticos e científicos ocidentais. 

Em seguida, procedia a incluí-los no rol dos símbolos culturais que ele 

definia como “nacionais” ou meramente “regionais” a partir dessa avaliação, 

da qual os artistas populares estavam previamente excluídos. (CARVALHO, 

2010, s/p) 

 

Podemos notar a diferença entre esse paradigma e o que é sustentado hoje pelo 

governo por meio das ações implementadas ao longo da gestão Lula. Embora o foco da 

pesquisa seja o audiovisual, cabe sublinhar os avanços e inovações promovidos por meio do 

Programa Cultura Viva. Consideramos interessante inserir algumas linhas de reflexão sobre 

essa política do Minc, no intuito de pintar um quadro mais abrangente sobre os estímulos para 

o diálogo intercultural fomentados por esse governo. O interesse aqui será prioritariamente 

perceber os discursos construídos para fundamentar essas políticas culturais, entendendo-as 

não só como ações concretas, como observa Alexandre Barbalho (2008), mas como ideias, 

lutas institucionais e relações de poder que conformam estratégias “criativas e propositivas”, 

carregadas de poder simbólico no campo cultural. Desde 2004, ano em que foi criado, o 

programa Cultura Viva abre possibilidades para o diálogo intercultural entre múltiplos campos 

de saber e diversificados grupos socioculturais. A amplitude das ações é proporcional ao 

tamanho continental do país, o que dificulta uma avaliação não superficial de seus impactos. 

Contudo, ainda que fiquemos restritos a um olhar sobre as iniciativas do programa, sem levar 

em conta seus desdobramentos, o estímulo à interculturalidade pode ser apreendido. 

 

Resumo principais ações do programa Cultura Viva voltadas para “Cidadania e Cultura” e 

“Mobilização e Articulação” 

Ação Griô Visa a valorização a tradição da oralidade enquanto  patrimônio imaterial 

e  cultural a ser preservado. 
Cultura Digital Ação catalisadora destinada a fortalecer, estimular, desenvolver e 

potencializar redes virtuais e presenciais entre os Pontos de Cultura. 
 

Cultura e Saúde Ações conjuntas entre o Ministério da Cultura e o da Saúde que visam 

contribuir para garantir o acesso aos bens e serviços culturais, à 

qualificação do ambiente hospitalar, das unidades de saúde, à promoção 

do diálogo entre as práticas tradicionais em saúde e as políticas públicas 

de saúde, considerando as mais diversas manifestações e linguagens que 

promovam a  humanização e resignificação do cuidado em saúde. 

 

Economia Viva 
Tem por finalidade apoiar e possibilitar a articulação de pontos 

rizomáticos nos mais variados Sistemas Produtivos da Cultura e nas mais 

diversas manifestações e expressões de linguagens artísticas. O caráter 

social aplicado à economia é uma opção pela economia colaborativa e 

sustentável. Dessa forma, pretende-se criar um sistema alternativo ao da 
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indústria cultural propiciando a diversidade e não a homogeneidade da 

cultura. 
 

Escola Viva Tem como objetivo integrar os Pontos de Cultura e escola como política 

pública de colaboração na construção de conhecimento reflexivo e 

sensível por meio da cultura. 

 

Ludicidade Destinada a estimular e consolidar ações que estruturem uma política 

nacional de transmissão e preservação da Cultura da Infância, que 

fortaleçam e garantam os direitos da criança segundo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 

Areté – eventos em rede Prêmio cujo objetivo é incentivar a troca de saberes em eventos variados, 

fomentando a troca cultural, como celebração da diversidade e 

promovendo e fortalecendo as comunidades, seus saberes e as redes 

sociais que as compõem. 

 

Interações Estéticas Promove o intercâmbio, o compartilhamento e a troca de experiências 

por meio de residências artísticas em Pontos de Cultura de todo o país. 

Deste diálogo entre artistas, Pontos de Cultura e comunidades formou-se 

uma nova e importante rede social e cultural, que se articula para além 

dos limites entre a “cultura erudita” e a “cultura popular”. 

 

Intercâmbio Ponto a 

Ponto 

Promove a convivência entre representantes dos Pontos de Cultura, 

permitindo a ampliação da troca de conhecimentos e o fortalecimento da 

rede. O produto final do intercâmbio foi o relato escrito e/ou audiovisual, 

feito pelos bolsistas, sobre as atividades culturais desenvolvidas. 

 

Pontos de Mídia Livre Ação de desenvolvimento e acompanhamento de construção de políticas 

públicas para iniciativas de comunicação livre e compartilhada, não 

atreladas ao mercado. 

 

Tuxaua Tuxaua deriva de idiomas de etnias indígenas brasileiras e denomina a 

figura do articulador e mobilizador na aldeia. Os projetos selecionados 

propuseram ações de fomento a mobilização e articulação de diversas 

redes socioculturais, alimentando conceitualmente e politicamente as 

ações do Programa. 

 

 

Fonte: Ministério da Cultura, Programa Cultura Viva, 2010. 

 

Podemos notar, somente a partir desse quadro-resumo das principais ações voltadas 

para cultura e cidadania, bem como para a articulação e mobilização dos pontos de cultura, 

como o diálogo intercultural é exaustivamente fomentado tanto entre os grupos que compõe a 

sociedade brasileira (a partir de critérios múltiplos como: raça, etnia, gênero, faixa etária, área 
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de atuação, contexto sociocultural etc) quanto entre diversas áreas de conhecimento 

(educação, saúde, comunicação, economia). Além disso, é interessante notar a ênfase na 

lógica das redes como modelo propício para promover um intercâmbio horizontal entre esses 

saberes diversos. 

Cabe, ainda, mencionar a atenção e tentativa de superação das limitações do mercado. 

Como afirmam todos os autores aqui trabalhados no capítulo 1, o questionamento da 

“colonialidade do saber” tem como desafio pensar horizontes de futuros diversos ao da lógica 

de acumulação capitalista. E esse caminho só pode ser construído, é o que eles defendem, por 

meios de epistemologias não eurocêntricas (do Sul, fronteiriças, interculturais), que consigam 

pensar a partir de outras categorias. As ações do Minc revelam possibilidades abertas nesse 

sentido. Mas, como coloca Boaventura, é sempre uma aposta de futuro incerta e de difícil 

controle. Outro aspecto importante a ser destacado é o caráter intercultural da relação entre 

todos esses grupos e a estrutura estatal, o que, numa primeira aproximação, parece apresentar 

certos perigos de instrumentalização não só para os grupos culturais com conhecimentos 

distintos desses irradiados pela máquina do Estado, conformada por uma lógica instrumental 

de lidar com todos os seus “públicos”. Essa pode ser uma limitação do Programa, que não 

impede sua potencialidade de provocar reverberações positivas, mas, como pondera Adalberto 

Santos
28

, pode “colonizar” esses outros saberes.  

Como toda tentativa de padronização, o que pode acontecer com esse tipo de 

negociação estabelecido pelo governo é um engessamento desse diálogo intercultural que 

perde seu fundamento se acontecer em mão única, ou seja, do Estado para os grupos, sem que 

aquele seja retroalimentado pela forma de pensar desses. Mais que uma constatação dessa 

dinâmica – que só poderia acontecer por meio de um acompanhamento efetivo dos 

desdobramentos das ações entre os grupos contemplados – essa reflexão serve de alerta para a 

tensão entre epistemes e cosmovisões distintas. Esse cuidado deve ser redobrado, ainda mais 

quando aceitamos a constatação de Guillermo Mariaca de que só é possível ao Estado 

democrático promover acesso, exercício e expansão de direitos aos “oprimidos” porque seus 

saberes já não representam uma ameaça (MARIACA, 2010), pois já foram de algum modo 

“desarmados” e colonizados. E, se o desafio é operar de acordo com a lógica da 

descolonização, não faz sentido continuar caminhando para a mesma direção dos modelos de 

intervenção antes criticados. 

 

                                                 
28

 Questão levantada em sala de aula, no contexto da disciplina Cultura e Contemporaneidade, ministrada por 

Adalberto Santos e Carlos Bonfim. 
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2.3.4 Políticas culturais e políticas de comunicação: intercessões e dissensos 

 

Entendendo que dar conta da pluralidade cultural do nosso país é assunto para todo um 

governo e não pode se limitar a um Ministério, foi que a gestão que assumiu o Minc, em 

2002, propôs diálogos, avanços e inter-relações com outras pastas. De fato, como analisa 

Anita Simis (2007), embora o conceito antropológico de cultura exija essa 

interdisciplinaridade entre os setores do governo, o que se observa é uma extrema dificuldade 

de estabelecer essa transversalidade, ficando o Minc mais próximo das ONGs e de 

organismos internacionais, como a Unesco. Destacaremos aqui a relação entre as políticas de 

comunicação e as de cultura, visto que, como afirma Barbalho, uma política cultural “perde 

muito de sua eficácia, de sua efetividade, se não interagir criticamente com as indústrias 

culturais e com as mídias” (BARBALHO, 2008, p.24).  

Necessário começar por sublinhar o descompasso entre os Ministérios da 

Comunicação e o da Cultura ao longo dos 8 anos de gestão de Lula, o que tornou inviável a 

conjugação de esforços em prol da democratização cultural, tendo o Minc atuado 

definitivamente fora dos preceitos neoliberais, postura bem dissonante à do Ministério das 

Comunicações, ainda sob forte influência da indústria cultural, ainda que no contexto de um 

governo com postura política bem dissonante em relação aos anteriores. Em termos 

cronológicos, é significativo o fato de o Ministério das Comunicações ter sido criado em 

1967, em plena ditadura militar, enquanto o Ministério da Cultura só tenha surgido, de fato, 

como um órgão independente de outros setores em 1985 (antes a Cultura estava vinculada ao 

Ministério da Educação). Essa criação de um ministério próprio para a comunicação nesse 

período específico e com uma dinâmica de co-dependência entre classe política e empresários 

do setor, como vimos, marca até hoje sua atuação. 

O descompasso de propostas e propósitos desses dois Ministérios, de acordo com 

Bolaño (2008), ficou nítido na discussão em torno da chamada “Lei da Comunicação Social”, 

em 2007. Segundo o autor, a disputa entre o Ministério das Comunicações e o da Cultura 

sinalizou duas perspectivas distintas no tratamento do debate: enquanto os atores ligados às 

empresas privadas de comunicação estavam preocupados basicamente com a regulamentação 

relativa à participação estrangeira na propriedade de empresas de mídias, visto que o setor do 

audiovisual desperta grande interesse nas empresas transnacionais, o Minc se posicionava na 

perspectiva dos movimentos pela democratização das comunicações, que viam nesse debate a 

oportunidade de vislumbrar uma política pública mais “inclusiva” para a diversidade sócio-
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cultural. Em entrevista à Revista Políticas Culturais em Revista,o ex-Ministro da Cultura, 

Gilberto Gil aborda a dificuldade de estabelecer um diálogo com o Ministério das 

Comunicações, que sempre demonstrou, segundo ele, pouco entusiasmo para a pauta cultural.  

 Importa destacar, entretanto, que desde o programa “A Imaginação a serviço do 

Brasil” (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 2002), proposta de políticas públicas de 

cultura escrita pela coligação que apoiou a candidatura do Presidente Lula em seu primeiro 

mandato, já se apresentavam diretivas de articulação entre Cultura e Comunicação, com 

propostas como: novos critérios de relação com as grandes cadeias de entretenimento; 

Conselho Nacional de Comunicação Social; redes públicas de TV; estímulo à produção e 

difusão cultural regional; afirmação da identidade nacional por meio das identidades culturais 

regionais; respeito à diversidade étnico-cultural, além de já se apontar a intenção de vincular 

comunicação e cultura, interação indispensável para uma efetiva democratização dos dois 

campos.   

É assim que na 1ª Conferência Nacional de Cultura, realizada em 2005, a afirmação 

desse vínculo já se mostrava contundente, ao propor como um dos eixos de discussão a 

temática “Comunicação é Cultura”. A postura do Minc em relação à Comunicação fica nítida 

no seguinte excerto da proposta: 

É necessário, pois, assumirmos a comunicação e a cultura como campos 

preferenciais de uma guerra política estratégica. Constata-se que a tendência da 

estrutura comunicacional dos grandes conglomerados é estabelecer uma hegemonia 

simbólica, através de uma linguagem digital única, habilitada a integrar sistemas 

capazes de multiplicar e difundir conteúdos infinitamente. Nesta guerra, resta para 

os países consumidores de bens simbólicos, grupo em que o Brasil está inserido, 

uma única possibilidade: criarmos as condições necessárias de produção de nossos 

próprios conteúdos nacionais. (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2007) 

 

As propostas relacionadas à comunicação que foram aprovadas na plenária nacional da 

1ª CNC são as seguintes: 

 

1ª Conferência Nacional de Cultura – propostas aprovadas na plenária final 

Eixo 5 – Comunicação e Cultura 

 

Sub-eixo V-A:  

 Democratização dos Meios 

de Comunicação 

 

Proposta 1 

Debater, defender e promover sistemas brasileiros de  

comunicação digital, rádio, TV, cinema e telefonia móvel, com 

a participação da sociedade civil, assegurando a 

democratização dos meios de comunicação e a diversidade 

cultural, além de garantir a incorporação dos canais públicos, 

educativos e comunitários. 

 

Proposta 2 
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Viabilizar a criação e a manutenção de equipamentos públicos: 

cineclubes, tele-centros, pontos de cultura, bibliotecas, que 

sejam centros de produção, difusão, formação e capacitação e 

estejam interligados em rede. 

 

Proposta 3 

Defender a criação e aprovação, no Congresso Brasileiro, da 

Lei Geral da Comunicação, que permita a descentralização, 

universalidade, democratização e o controle da sociedade civil 

sobre os meios de comunicação e regule o Sistema de 

Concessão e produção de conteúdo para: as rádios 

comunitárias, o rádio e a TV digital, a telefonia móvel e a 

banda larga, o cinema, a TV e a produção audiovisual. 

 

Sub-eixo V-B: 

 Regionalização e 

Descentralização da 

programação cultural das 

Emissoras de Rádio e TV 

Proposta 4 

Regulamentar as Leis de Comunicação de Massa, artigo 221 

da Constituição Federal de 1988, através do Projeto de Lei 

256*, garantindo a veiculação e divulgação das produções e 

manifestações culturais regionais em rádios e TVs. 

** Projeto de Lei nº 256/1991. 

 

Proposta 5 

Criar rádios e TVs públicas nas esferas Estadual e municipal, 

garantindo a difusão da produção de cultura local e o 

intercâmbio entre as regiões, gerenciadas por Conselhos 

Tripartites Paritários, cada um em sua instância, 

respectivamente. 

 

Proposta 6 
Criar Conselho de Comunicação na área da cultura, com 

gerenciamento paritário entre a sociedade civil e o governo, 

nas três esferas governamentais, para que haja fiscalização dos 

meios de comunicação de massa, garantindo assim, a 

transversalidade das ações culturais entre as pastas 

Ministeriais e Secretarias. 

 

 

Calabre observa que essas propostas da Conferência ligadas à comunicação receberam 

o maior número de votações na plenária, o que indica um desejo coletivo de mudança no 

quadro de desigualdade comunicacional vivenciado. Essa pressão da sociedade civil, por meio 

desses espaços de participação que foram potencializados no Governo Lula, tem relevância 

crucial para a atividade legislativa dos últimos anos. “De acordo com o estudo do IUPERJ, de 

3.750 projetos de lei que tramitaram pelo Congresso Nacional, 1937 (51,6%) tinham alguma 

afinidade com diretrizes votadas em conferências nacionais” (BARROS; MOREIRA, 2013, p. 

149). E o impacto das Conferências de Cultura foi muito mais relevante que o da Conferência 

Nacional de Comunicação, visto que, em 2009, nenhum projeto de lei ou proposta de emenda 

à Constituição foi decorrente de suas proposições. Ao passo que, “no que se refere à 1ª 
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Conferência Nacional de Cultura de 2005, 57 projetos de lei ou emenda guardavam uma 

estreita relação com seus resultados, sendo que 6 foram transformados em leis” (BARROS; 

MOREIRA, 2013, p. 149). 

Como observamos em um artigo sobre a comunicação e a participação nas metas do 

Plano Nacional de Cultura, ainda que o vigor da participação popular seja arrefecido pela 

fragilidade da mediação necessária para “transformar reivindicações legítimas em 

componentes lógicos e operacionalizáveis de política pública” (BARROS; MOREIRA, 2013, 

p. 154), esse mapeamento dos desejos coletivos que os espaços de participação propiciam é 

decisivo para a implementação de algumas políticas públicas. No caso do artigo citado, foi 

possível rastrear o impacto dessas demandas voltadas para a democratização da comunicação 

em 15 ações e estratégias do PNC. Esse conjunto de propostas, por sua vez, se desdobraram 

nas seguintes metas: 

- Meta 43: prevê a implantação em todos os estados de um núcleo de produção digital 

audiovisual e de um núcleo de arte tecnológica e inovação (BARROS; MOREIRA, 2013);  

- Meta 44: propõe níveis de participação da produção audiovisual independente 

brasileira na programação dos canais de televisão, de acordo com a seguinte proporção: 25% 

nos canais da TV aberta; 20% nos canais da TV por assinatura (BARROS; MOREIRA, 2013);  

- Meta 45: assume o compromisso de realizar ações de comunicação para a cultura 

para 450 grupos, comunidades ou coletivos. De acordo com o Caderno de metas do PNC, o 

público prioritário desta meta são as mulheres, os negros, os indígenas, os quilombolas, os 

ribeirinhos, os trabalhadores rurais, as pessoas com deficiência, os segmentos sociais LGBTs 

(BARROS; MOREIRA, 2013).  

Como analisamos na pesquisa, embora essas metas possuam grande coerência com o 

conjunto de ações e estratégias apresentadas no PNC, elas não abarcam a totalidade e 

complexidade dessas últimas (BARROS; MOREIRA, 2013).  

É inevitável reconhecer que as metas apresentadas no PNC, expressam o anseio 

daqueles envolvidos com o fazer cultural e as estratégias do Minc para a superação 

das barreiras que reprimem a visibilidade da diversidade cultural e da riqueza 

simbólica. Aos poucos, mas com metas já traçadas e uma agenda já organizada, 

espera-se que as mesmas sejam removidas, a partir de vontade e deliberação 

política para se frear a força dos monopólios de comunicação frente ao poder 

público e aos governos, mas também pela pressão social voltada à priorização do 

direito à comunicação e à sua democratização. (BARROS; MOREIRA, 2013, p. 

158) 

 

É importante ressaltar que, além das proposições das Conferências de Cultura, outro 

importante documento que serviu de referência para a elaboração do PNC foi o relatório 
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resultante do 1º Fórum Nacional de TVs Públicas (MINC, 2006), realizado pelo Ministério da 

Cultura e que não contou com a participação do Ministério das Comunicações. No documento 

elaborado após esse Fórum, Gilberto Gil, então Ministro da Cultura, justifica, assim, o 

interesse estratégico na televisão como dimensão crucial para propiciar o desenvolvimento da 

cultura:  

De forma mais geral, a televisão precisa ser compreendida como um fenômeno 

cultural global. Ela transmite e é ela própria um objeto cultural. A televisão produz 

imagens, sons e significados não apenas quando transmite programas de inclinação 

artística: a televisão interage com o simbólico dos brasileiros a cada momento. Na 

novela, no futebol de domingo e na propaganda. (MINC, 2006, p.4). 
 

As implicações desse cenário de descompasso com o Ministério das Comunicações, de 

concentração simbólica e de centralidade dos meios de comunicação nas dinâmicas culturais 

para a formulação de políticas culturais colocou no horizonte do Minc desafios como: superar 

a desigualdade de acesso aos meios de comunicação; descentralizar a produção da 

programação cultural das rádios e TVs, bem como possibilitar a criação nas áreas de cultura 

digital e jogos eletrônicos; ampliar os canais de difusão dos conteúdos audiovisuais, dado o 

monopólio das indústrias culturais brasileiras e norte-americanas nesse âmbito.  

 A avaliação dos 8 anos de intervenções do Minc em políticas culturais que tenham 

interface com questões relacionadas a um desses desafios aponta para alguns avanços. Dentre 

as ações que demonstram esse passo adiante, tendo em vista, inclusive, as propostas que 

foram votadas como prioritárias desde 2005, na 1ª CNC, podemos citar:  

- o edital para Pontos de Mídia Livre
29

, que tem como objetivo contemplar iniciativas 

voltadas para construção de políticas públicas para comunicação livre e compartilhada, não 

atreladas ao mercado (foram selecionados 80 propostas na 1ª edição e 60, na 2ª);  

- o Programa Cultura Digital, ação que visa fortalecer e potencializar redes virtuais entre 

Pontos de Cultura
30

;  

- o edital BrGames, que busca estimular a produção de demos jogáveis e de jogos completos, 

com a perspectiva de investir no desenvolvimento de jogos eletrônicos e de inserir os 

produtores brasileiros nesse mercado;  

                                                 
29

 “São consideradas iniciativas de mídia livre toda e qualquer iniciativa que articule comunicação e outras áreas 

do  conhecimento, fazendo uso de suportes analógicos e/ou digitais, não possuindo financiamento direto e 

subordinação editorial a empresas de comunicação legalmente constituídas, e que agreguem e priorizem ações 

colaborativas e participativas, interatividade e atuação em rede na produção e difusão de conteúdos em formato 

livre através de diferentes suportes de mídia (áudio, imagem, texto, vídeo e multimídia)”. (MINISTÉRIO DA 

CULTURA, 2010, p.1) 

 
30

 Programa do Ministério da Cultura que apóia economicamente e institucionalmente entidades que gerem 

impactos sócio-culturais em suas comunidades. 
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- o Programa Revelando os Brasis, que incentiva a produção audiovisual em cidades com 

até 20 mil habitantes, a fim de contribuir para a descentralização dos olhares e registros sobre 

o país; 

- e o DocTV, que analisaremos de forma mais minuciosa no próximo capítulo, já que é o 

objeto mais específico de nosso estudo. 

  

O que se destaca nessas iniciativas implementadas pelo Ministério da Cultura, de 

modo geral, é a ênfase dada nas ferramentas multimídia em software livre, a fim de garantir a 

autonomia dos atores contemplados. Questão nada fortuita em vista do objetivo vislumbrado 

pelo Ministério, que busca estimular o protagonismo em todos os âmbitos do processo 

comunicacional relacionado às questões culturais, ou seja, nas etapas de criação, produção e 

circulação de informações ou mesmo obras / manifestações artísticas. Como bem coloca o ex-

Ministro Gilberto Gil: 

O uso pleno da Internet e do software livre cria fantásticas possibilidades de 

democratizar os acessos à informação e ao conhecimento, maximizar os 

potenciais dos bens e serviços culturais, amplificar os valores que formam o 

nosso repertório comum e, portanto, a nossa cultura, e potencializar também 

a produção cultural, criando inclusive novas formas de arte. (GIL, 2006, s/p) 

 

 E esse estímulo ao protagonismo e ampliação de acesso não se restringem às ações no 

âmbito da cultura digital, como podemos observar na seguinte descrição da Secretaria do 

Audiovisual, que faz parte do Minc: “cumprindo o seu papel social, a Sav/MinC tem uma 

série de projetos especiais os quais, mais do que fomento, criam pólos de produção, propiciam 

a cooperação entre países e permitem a inserção de periferias e pequenos municípios no 

domínio das tecnologias audiovisuais” (SAV/MINC, 2010, s/p). 

 Tomando como referência as propostas de ação apontadas por Alfons Matinell 

Sempere (2010) como necessárias para concretização de políticas públicas mais efetivas 

voltadas para a relação cultura, comunicação e desenvolvimento, podemos avaliar que muitos 

passos nessa direção foram dados pelo Minc nesses últimos anos, especialmente no que se 

refere:  

- à implementação de ações participativas, que estimulam o envolvimento de atores 

diversificados nas etapas de execução dos projetos de forma crítica e criativa;  

- ao investimento em infraestrutura, como computadores com acesso à internet, sistemas de 

videoconferências, equipamentos audiovisuais em Pontos de Cultura; 

- ao estímulo à criação de olhares diferenciados e plurais por grupo antes sub-representados 

nos meios de comunicação de massa, bem como à produção de material audiovisual por 
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grupos, empresas ou profissionais independentes;  

- ao incentivo ao empreendedorismo e protagonismo no universo dos softwares livres;  

- à mobilização para criação de leis para a comunicação que priorizem a pluralidade 

sociocultural e não a perspectiva comercial. 

 Embora o Minc tenha caminhado na direção de uma democracia comunicacional 

intercultural em alguns de seus projetos, é nítida a falta de fôlego das ações, que acabam por 

promover apenas do-ins pontuais no quadro grave de desigualdade simbólica do país. Para 

que houvesse mais possibilidades de diálogo intercultural e para que os impulsos 

experimentadores se tornassem políticas mais efetivas para a pluralidade de grupos sócio-

culturais, seria necessário que a cultura, com sua pauta democratizante, contaminasse muito 

mais o Estado. No que tange à interface entre cultura e comunicação, especificamente, seria 

fundamental um re-equilíbrio entre os direcionamentos dos Ministérios da Cultura e da 

Comunicação, a fim de que projetos com alto potencial de interculturalidade, como é o caso 

do DocTV, seguissem com outros e muitos olhares imaginando o Brasil. 
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Foto: Nus et Vêtus Comme Il Faut - Carlos Fausto 

(Parque Indígena do Xingu, Mato Grosso, 2010) 
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Capítulo 3 - O DocTV como estudo de caso sobre a relação entre políticas culturais, 

comunicação e interculturalidade: como fazer dialogar múltiplos olhares imaginando o 

Brasil?  

  

 O DocTV foi implementado, como vimos no capítulo anterior, em um contexto de 

fortalecimento do Ministério da Cultura brasileiro, período em que essa instituição começa a 

tentar reverter um longo processo histórico de grave falta de democratização e diálogo sobre 

seus recursos e suas ações, de falta de investimento por parte do governo, o que resultava em 

pouco peso institucional e pouca ou nenhuma capacidade de interferência na dinâmica de 

pautar políticas públicas no rol de prioridades entre nossos governantes. Com a entrada de 

Gilberto Gil e os novos rumos tomados pelas políticas culturais, que passam a ter como norte 

a democratização, a descentralização e a diversidade cultural, muitos rearranjos acontecem e 

impactam, questionam, revelam as limitações da indústria cultural, do qual o audiovisual faz 

parte. 

 Algumas políticas implementadas nesse momento só foram possíveis porque essa 

condução foi tomada, junto com a abertura de espaço para a participação de diversos atores 

antes distantes do processo de reflexão, decisão e implementação das políticas culturais, como 

vimos. Esse quesito “participação” é fundamental para que propostas como o DocTV sejam 

viabilizadas, afinal a capacidade de interferência dos agentes dos grandes conglomerados 

comunicacionais no campo audiovisual tornam os embates desiguais nesse contexto. A 

mediação dos conflitos e interesses e a regulação por parte do Estado é a saída encontrada 

para garantir alguma equidade entre esses atores, como veremos a seguir. Tendo em vista a 

leitura que já fizemos sobre as tensões entre as políticas de comunicação e sobre as políticas 

culturais, a ideia, aqui, é analisar as potencialidades e fragilidades do DocTV nesse contexto.  

Outra reflexão importante que desenvolveremos aqui será sobre a exibição do DocTV, 

a fim de observar se potencialmente essa pluralidade de olhares alcançou um público vasto e 

diverso. Trata-se de pensar se estamos diante de uma ação que se inscreve em uma política 

pública mais ampla em prol da interculturalidade ou se o DocTV pode ser considerado uma 

política pública específica somente para o audiovisual, com foco apenas na diversificação de 

produções independentes para a televisão brasileira. 
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3.1 DocTV: contexto político-institucional favorável ao projeto e sua operacionalização 

em rede 

 

Em dezembro de 2002, nas vésperas de Lula assumir o poder e com todas as 

expectativas que esse primeiro governo de esquerda gerava, aconteceu o Seminário Nacional 

do Audiovisual, coordenado por Orlando Senna. O objetivo do evento, que contou com a 

participação de representantes da coordenação do programa de governo do futuro presidente e 

com profissionais e ativistas de diversos segmentos do audiovisual
31

, teve como objetivo 

debater a então atual situação do cinema e da televisão e propor ações concretas para 

redirecionar o seu futuro. Como afirma o relatório do Seminário, essas propostas vinham 

ratificar “a condição estratégica do audiovisual para o Projeto Nacional a ser desenvolvido 

pelo próximo Governo da República” (SEMINÁRIO NACIONAL DO AUDIOVISUAL, 

2002, s/p), além de reafirmar “que tal conceito [o de audiovisual], assim como o princípio da 

diversidade cultural, já estão claramente definidos no Programa de Políticas Públicas para a 

Cultura do Governo Lula” (SEMINÁRIO NACIONAL DO AUDIOVISUAL, 2002, s/p).   

No relatório, Orlando Senna esclarece que os direcionamentos propostos no 

Seminário, entendidos por ele como um diagnóstico e uma via programática, vão ao encontro 

das reflexões e posicionamentos assumidos pelos agentes do setor audiovisual, presentes nas 

“atas dos dois Congressos Brasileiro de Cinema e em documentos recentes e específicos com 

sugestões consensuais ou majoritárias: o texto apresentado por Nelson Pereira dos Santos no 

encontro com Lula, no Canecão, e os referendos do conjunto das entidades às propostas nele 

expressadas” (SEMINÁRIO NACIONAL DO AUDIOVISUAL, 2002, s/p). Ou seja, já havia 

um conjunto de demandas prévias do setor audiovisual, aliás mais especificamente dos setores 

independentes
32

, que conduziriam as futuras ações da Secretaria do Audiovisual.  

Podemos dizer que, na mesa temática sobre televisão, do Seminário mencionado, o 

contexto crítico-reflexivo para que o DocTV fosse lançado já estava dado, por meio de 

discussões sobre o desequilíbrio da programação regional e a necessidade de abertura da 

grade de programação da televisão para a produção independente. Como consta no relatório,  

Atualmente, as redes de televisão brasileiras tomam para si a prerrogativa de serem 

as únicas produtoras dos programas brasileiros que veiculam. Essa prática é 

                                                 
31

 De acordo com relatório do Seminário, participaram dirigentes das entidades de classe e associações 

profissionais, produtores, distribuidores, exibidores, realizadores, técnicos, atores e especialistas de todas as 

regiões do país. 
32

 O termo independente está sendo utilizado, aqui, tal qual no campo do audiovisual: atores do setor que não 

possuem ligação com empresas distribuidoras ou canais de televisão. 
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inexistente nos países de democracia avançada, que impõem percentuais 

obrigatórios de veiculação de produção independente – aquela produzida fora das 

emissoras. Os canais de televisão aberta são, em todo o mundo, objeto de 

concessão pública e, enquanto tal, devem atender aos preceitos de multiplicidade 

de opiniões e de diversidade cultural que só a produção independente e 

programação regionalizada podem oferecer. Nos Estados Unidos, essa 

obrigatoriedade fez com que as redes pudessem veicular apenas 30% de produção 

própria. Na União Européia, o percentual obrigatório de veiculação de produção 

independente nunca é inferior a 10% chegando, em alguns países, a 25%, caso do 

Reino Unido (SEMINÁRIO NACIONAL DO AUDIOVISUAL, 2002, s/p). 

  

Uma das propostas resultantes dessa mesa temática, seguindo esse caminho, é a de 

“criação de mecanismos de fomento para a produção audiovisual independente, seja 

originalmente feita para cinema ou para televisão, e que visem a veiculação nas TVs abertas” 

(SEMINÁRIO NACIONAL DO AUDIOVISUAL, 2002, s/p). Então, em 2003, quando 

Gilberto Gil assume o Ministério da Cultura e convida Orlando Senna para a Secretaria do 

Audiovisual, é com essa bagagem e com o apoio de entidades do setor que ele começa sua 

gestão
33

. De acordo com Senna, em sua primeira reunião com Gil, ele apresentou esse 

relatório do Seminário Nacional do Audiovisual como plano de ação para a SAv. Ocorre que 

operacionalizar as propostas ali contidas foi um desafio maior do que ele podia imaginar, em 

vista da falta de estrutura do MinC, além da “defasagem brasileira no que se refere à 

legislação audiovisual, com um mercado audiovisual altamente concentrado, eivado de 

distorções” (SENNA, 2008, p. 373).  

Daí a necessidade, ainda segundo o cineasta, de formar uma equipe capaz de enfrentar 

“a pedreira”. Para tanto, convocou jovens que tinha conhecido nas escolas de cinema, ex-

alunos, além de profissionais do audiovisual, como Leopoldo Nunes, então presidente da 

Associação Brasileira de Documentaristas – ABD, e Mário Borgneth, que dirigia, desde 1998, 

o Núcleo de Documentários da TV Cultura. Esses dois últimos foram fundamentais para a 

implementação do DocTV, que passou a ser considerado um dos projetos centrais para essa 

nova SAv que entrava em cena. Por isso, considero relevante sublinhar, além do contexto 

crítico-reflexivo e político favoráveis a esse Programa, o contexto afetivo que torna uma 

política pública mais envolvente que outras devido à trajetória dos agentes que a arquitetam e 

implementam. Esse aspecto afetivo que mobiliza a operacionalização de uma ação 

governamental pode ser captado no seguinte comentário de Senna, em que ele cita uma 

conversa com Leopoldo Nunes:  

                                                 
33

 De acordo com Senna, em sua autobiografia, colegas e entidades do audiovisual consideravam histórica essa 

oportunidade de ter um cineasta como ele na SAv, capaz de mudar para sempre os rumos do audiovisual no país 

(SENNA, 2008). 
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conversando sobre a necessidade de criarmos um tipo de fomento à produção que 

incluísse a data de lançamento do filme, ou seja, programas ao mesmo tempo de 

produção e distribuição, Leopoldo mencionou um programa que estava em curso 

na TV Cultura, concebido e coordenado por Mário Borgneth, que também tinha 

passado pela Escola de Cuba e vivenciado experiências televisivas africanas 

semelhantes às minhas. (SENNA, 2011, p. 16) 

 

 O programa citado era o DOC.BRASIL, que serviu de pista para a concepção do 

DocTV e consistia na realização de coproduções com realizadores independentes, exibidas em 

rede de canais públicos, contando com uma média de 75 produções anuais (SENNA, 2011). 

Ainda de acordo com o relato de Senna, o DOC.BRASIL tinha sido criado em regime de 

colaboração com os independentes, a fim de contornar as limitações financeiras da TV 

Cultura, que não tinha condições de bancar toda a produção. Nessa dinâmica de coprodução, a 

rede de emissoras públicas alimentava sua grade de programação e ainda gerava um pequeno 

retorno financeiro para os produtores independentes. Na avaliação de Borgneth, em entrevista 

concedida para a pesquisadora Karla de Holanda (2013), o modelo criado para atender as 

demandas da TV Cultura foi bem sucedido ao articular três vetores, a produção independente, 

a televisão e as leis de incentivo. Desde então, ainda segundo Borgneth, tratava-se de 

fomentar e revelar “uma linha de documentários que espelhasse o pluralismo estético e 

temático” (BORGNETH apud HOLANDA, 2013, p. 29). Cerca de 300 documentários foram 

produzidos, entre 1998 e 2002, em função desse diagrama articulado pelo Núcleo de 

Documentários da TV Cultura (HOLANDA, 2013). Contudo, a rede de 23 emissoras 

encabeçada pela TV Cultura, por onde escoavam essas produções documentais, “não tinha 

muita coesão, os furos de rede eram constantes e o crescimento da produção exigia mais 

participação financeira da TV Cultura, que já estava no seu limite” (SENNA 2011, p.16). 

A articulação desse modelo através da SAv, então, poderia suprir as deficiências de 

recursos da TV Cultura e potencializar a operacionalização dessa rede, devido ao maior poder 

de negociação dessa instância governamental. Assim, um mês depois de Senna e sua equipe 

assumirem a SAv, o DocTV já começou a ser desenhado, o que demonstra a relevância e 

prioridade do programa. De acordo com Senna, foram negociações políticas e institucionais 

intensas, que envolveram articulações entre o Governo Federal e os Estados governados pela 

oposição, convênios do MinC com a TV Cultura e com a Associação Brasileira de Emissoras 

Públicas, além dos diálogos com a Associação Brasileira de Documentaristas – ABD, 

responsável por contribuir para o ajuste dos parâmetros na relação que viria a se estabelecer 

com a produção independente (SENNA, 2011). A partir dessas negociações, então, o desenho 

original do DocTV, que sofreu reformulações a cada edição, ganhou um primeiro contorno: 
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sua execução se sustentaria no tripé formado pela produção independente, pela operação em 

rede de televisão, como já vinha acontecendo com o DOC.BRASIL, mas com a inovação de 

se apoiar, também, no pacto federativo que garantia a criação de núcleos de produção e 

difusão em cada Estado, compostos pela emissora pública e pela ABD local, cabendo a essa 

última dar o suporte necessário à produção.  

As definições desse desenho inicial previam documentários de 52 minutos, com um 

orçamento de 100 mil reais cada, financiados pela SAv, que entrava com 80% do recurso, e 

pelas emissoras públicas, que assumiam os 20% restantes. Desse modo, a “mágica do 

negócio” (SENNA, 2011) foi viabilizada: as emissoras públicas, carentes de programação e de 

recursos, arcavam com apenas um quinto do custo de um documentário, sendo que esse 

investimento poderia se dar em serviços, e em troca recebiam 27 documentários. Esse era o 

cálculo inicial que fazia do programa um bom negócio para todos os envolvidos. Como 

observa Karla de Holanda, essa “mágica” acabou sendo “a isca para atrair o interesse de 

outras emissoras e se consolidar a rede nacional de televisão” (HOLANDA, 2013, p. 31), 

afinal a ABEPEC tinha uma rede frágil, “que não cobria todos os estados brasileiros, o que 

seria um problema para o estabelecimento da rede” (HOLANDA, 2013, p. 31). Outro 

problema que essa mágica do negócio ajudou a contornar foi a falta de ABDs em alguns 

Estados, questão que o Programa enfrentou por meio do estímulo à criação dessas entidades 

onde não existiam. Como sintetiza Senna, 

a sedução do programa, tanto sob o aspecto cultural (diversidade, regionalização, 

integração) como no aspecto negocial (programação a baixíssimo custo), suscitou a 

adesão de emissoras que não estavam na ABEPEC, compondo uma rede integrada 

por 20 Estados, na primeira edição, e por todas as 27 unidades da federação na 

segunda edição. Como aconteceu com a ABD, também a Rede Pública de 

Televisão alcançou dimensão nacional a partir do DocTV. (SENNA, 2011, p.18) 

 

Como podemos observar, então, para que essa operação em rede fosse possível, foi 

necessário esse esforço inicial de indução para que algumas entidades fossem criadas e para 

que as instituições se tornassem um nó da trama tecida pelo DocTV. A partir de então, os 

polos estaduais de produção e difusão eram consolidados, recebiam oficinas de planejamento 

executivo oferecidas pela SAv e ficavam responsáveis por operacionalizar o concurso: edital, 

inscrição, seleção dos projetos, contrato com produtores, acompanhamento da produção dos 

documentários, entrega da obra finalizada para a coordenação executiva, recepção da 

transmissão via satélite, dentre outras funções (ALCOFORADO, 2012 apud HOLANDA, 

2013). Como observa Alcoforado, em entrevista para a pesquisa de Holanda (2013), cada 

etapa do DocTV precisou ser minuciosamente discutida pelos atores envolvidos a fim de que 
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essa “operação em rede” funcionasse. Para ele, essas ações de cooperação foram o grande 

resultado do programa, não apenas os documentários (ALCOFORADO, 2012 apud 

HOLANDA, 2013). Um dos ganhos mais importantes dessa atuação regionalizada foi a 

descentralização dos recursos públicos por meio de concursos estaduais e a expansão do 

programa que ocorreu com as carteiras especiais, fruto da articulação dos órgãos do 

audiovisual de cada Estado com outras instituições, o que significava mais investimento do 

que o previsto no âmbito federal. Essa ampliação no número de documentários produzidos a 

cada edição dependia da capacidade de cada polo mobilizar recursos e parcerias, por isso a 

quantidade de filmes se mostrou elástica, chegando a um total de 55 documentários no 

DocTV IV.   

Podemos afirmar, também, que esse caráter de descentralização dos recursos e da 

lógica de rede impactou na demanda, ou seja no número de projetos que se inscreveram nos 

concursos do DocTV. De acordo com dados apresentados por Holanda (2013) e extraídos do 

Balanço DocTV – 2003-2006, em um edital de abrangência nacional voltado para 

documentários, anterior ao DocTV, o número de inscritos foi de 210 projetos. Já nas edições 

do DocTV esses números chegaram aos seguintes patamares: 631 projetos, na 1ª edição; 820, 

na 2ª; 859, na 3ª. A 4ª edição, que orientou a pesquisa aqui realizada, apresentou uma queda, 

em relação às duas edições anteriores, na quantidade de projetos recebidos para avaliação, 

com um total de 665 inscrições, mas, ainda com essa retração, o números de propostas 

inscritas continua 3 vezes maior que nos editais voltados para produção de documentários 

anteriores ao DocTV. Uma justificativa possível para essa ampliação na quantidade de 

projetos documentais que demandam investimento para viabilizar a produção é apresentada 

por Paulo Alcoforado, que na ocasião era coordenador executivo do DocTV. De acordo com 

ele, essa maior participação deve-se ao fato de cada estado selecionar ao menos um realizador 

e uma produtora locais, o que torna o edital “mais estimulante e convidativo” (HOLANDA, 

2013, p. 35). 

De fato, se avaliamos o DocTV desde a perspectiva da descentralização regional, já 

observamos uma linha de fuga, que abre espaço para que as produções de outros contextos 

sejam viabilizadas, daí que o programa apresente uma ruptura com o padrão dominante e, ao 

garantir cotas regionais, acabe por estimular a demanda reprimida (por falta de possibilidades 

de vazão) de múltiplos olhares que imaginam, sentem e vivem o país não midiatizado. No 

caso do DocTV IV, o único estado que não participou dessa edição foi o Mato Grosso do Sul, 

por falta de condições da TV pública local. As demais 26 unidades federativas fizeram 
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concursos, resultando em 35 documentários selecionados para serem financiados com verba 

do governo federal e outros 20 projetos viabilizados pelas carteiras estaduais, ficando assim a 

produção por Estado: 

 

ESTADO Nº DE 

SELECIONADOS 

Acre 1 (um) 

Alagoas 1 (um) 

Amapá 1 (um) 

Amazonas 1 (um) 

Bahia 6 (seis) 

Ceará 2 (dois) 

Distrito Federal 3 (três) 

Espírito Santo 1 (um) 

Goiás 1 (um) 

Maranhão 2 (dois) 

Mato Grosso 1 (um) 

Minas Gerais 4 (quatro) 

Pará 3 (três) 

Paraíba 1 (um) 

Paraná 2 (dois) 

Pernambuco 2 (dois) 

Piauí 2 (dois) 

Rio de Janeiro 3 (três) 

Rio Grande do Norte 1 (um) 

Rio Grande do Sul 2 (dois) 

Rondônia 1 (um) 

Roraima 1 (um) 

Santa Catarina 1 (um) 

Sergipe 2 (dois) 

São Paulo 8 (oito) 

Tocatins 2 (dois) 

(Fonte: CAETANO, 2011) 

 

Como podemos notar a partir dessa tabela, os Estados que mais produziram 

documentários nessa última edição do DocTV foram São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Essa 

maior capacidade de realização deve-se, sem dúvidas, a uma série de fatores, mas certamente 

os principais são: a maior estruturação das emissoras públicas desses estados, inclusive com 

um importante reconhecimento social de suas programações; um maior amadurecimento das 

políticas e financiamento culturais; somados, principalmente no caso de São Paulo e de Minas 

Gerais, a um fortalecimento do campo audiovisual. É interessante observar, contudo, como 

essa última variável não pode ser isolada para justificar uma maior produção documental entre 
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as regiões, visto que o Rio de Janeiro, considerado um dos estados com setor audiovisual mais 

pujante, teve o mesmo número de documentários produzidos que o Pará e o Distrito Federal, 

o que confirma o argumento da necessidade de descentralização de recursos e esforços para 

todas as regiões do país.  

Holanda, ao analisar o DocTV III, reforça essa tese. De acordo sua pesquisa, dos 859 

projetos apresentados em todo o país na terceira edição, nota-se uma expressiva participação 

da região Norte, que tradicionalmente não estava presente em concursos nacionais, com 87 

projetos candidatados. Já a região Centro-Oeste inscreveu 77 projetos, o que também destoa 

das referências anteriores. E, como observa a pesquisadora, ainda que a região Sudeste tenha 

apresentado o maior número de projetos, como seria presumível, a proporção não se manteve 

tão desequilibrada quanto nos editais anteriores para produção de documentários. 

Infelizmente, não foi possível atualizar esses dados para o DocTV IV devido a uma falta de 

concentração dessas informações nessa última edição. 

Mas, certamente, os resultados não seriam tão diferentes do que Holanda coletou para 

o DocTV III, tendo em vista que no IV foram realizadas 23 oficinas de formatação de projetos 

em 20 estados e no Distrito Federal, ação anterior à finalização do prazo de inscrições, que 

mobilizou, de acordo com o relatório DocTV 2007 – 2010, mais de seiscentos realizadores em 

todo o país. “Depois, os 35 autores contemplados na carteira tradicional participaram de uma 

Oficina para Desenvolvimento de Projetos, com duração de uma semana, e de uma oficina de 

Desenho Criativo de Produção, com mais uma semana de duração” (SAV, 2010, p. 12). 

É importante observar que o DocTV, ao contrário da maior parte dos programas ou 

editais voltados para a cultura e, especialmente para o audiovisual, foi um programa que 

acompanhou cada projeto selecionado até o final de sua execução, tanto demandando retornos 

dos selecionados, o que é comum a todos os editais, quanto propondo oficinas e soluções para 

as dificuldades encontradas. Em geral, o que é corriqueiro nas convocatórias para 

financiamento público é que os selecionados recebam os recursos em etapas, mediante a 

apresentação do material exigido no edital. No caso do DocTV, o acompanhamento se deu de 

forma muito mais minuciosa e duradoura, o que demandou, também, uma arquitetura de ação 

governamental incomum, com uma equipe focada nos projetos em desenvolvimento durante 

os 2 anos de execução de cada edição, o que significa, também, um maior investimento 

financeiro na operacionalização do programa.  

Henrique Andrade, que participou do DocTV IV como coordenador da Bahia e atuou 

como coordenador nacional do DocTV CPLP, em entrevista para essa pesquisa, analisa que, 
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por conta dessa arquitetura inédita o programa é complicado de ser montado em qualquer 

época e deve ser pensado de forma estratégica. Como observa o gestor, 

se você olhar o roteiro executivo, você vai ver que tem várias etapas: uma etapa 

importantíssima é a assinatura dos contratos. Você não consegue assinar esses 

contratos, por exemplo, em ano eleitoral. Ou ainda, se acabou de ter eleição e os 

governos acabaram de tomar posse também fica complicado porque, se um 

funcionário faz a oficina de planejamento executivo com um gestor e tem uma 

eleição no meio, com a troca de cargos o substituto não fez a oficina (nem 

executiva e nem de distribuição). Então, o programa tem umas dificuldades assim: 

tem que escolher exatamente a época em que vai começar para que ele não seja 

interrompido. Além disso, como o cronograma leva mais de um ano, também não 

tem como o edital ser anual. (ANDRADE, 2013, s/p) 

 

No caso da quarta edição, que recebeu mais verba que as anteriores, o investimento 

federal ficou em R$ 3.850.000,00; já o cronograma se deu da seguinte forma: em 2008, a 

chamada pública e as oficinas foram realizadas; em 2009, começaram as etapas de produção 

dos documentários e de teledifusão da série; esta última etapa prosseguiu até julho de 2010. A 

gestão dessa última edição foi feita pela ABEPEC – Associação Brasileira de Emissoras 

Públicas, Educativas e Culturais, com parceria da TV Brasil, que pela primeira vez participou 

do DocTV, além da TV Cultura e da ABD, que já participavam do programa desde sua 

primeira edição. 

No caso do DocTV IV, um fator que o torna singular é o de que, pela primeira vez, o 

valor investido pelas Carteiras Especiais ultrapassou 50% do total de recursos aplicados, 

lembrando que, no desenho original, a contrapartida das TVs Públicas era de 20%. Isso 

significa que as TVs Públicas dos Estados conseguiram articular, por meio da iniciativa 

pública ou privada, um montante significativo de recursos para premiação de mais projetos de 

documentários em seus Estados do que o que já estava garantido pelo governo federal. Tal 

capacidade de articulação demonstra a potência dessa operação em rede para estimular uma 

convergência de recursos para o mesmo fim. É importante ressaltar, também, que, além dessa 

injeção de dinheiro via contrapartidas e carteiras especiais, as TVs Públicas investiram no 

programa por meio da abertura das janelas de exibição dos documentários, em suas estreias e 

reprises nas grades das TVs, valor que não é mensurado quando se calcula o investimento 

financeiro no DocTV. 

 

3.2 DOC TV: suas limitações e reverberações do projeto no mundo 

 

Tal convergência de instituições e de recursos, como vimos, tornou o DocTV, do ponto 

de vista da avaliação de uma política pública a partir das diretrizes priorizadas pelo MinC 
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durante o Governo Lula, um dos melhores exemplos de ação em conformidade com os 

pressupostos do Sistema Nacional de Cultura - SNC. Isto porque o programa garantiu tanto 

uma descentralização financeira, por meio de uma pactuação entre governo federal e 

instituições estaduais, quanto uma regionalização de conteúdos, prática que vem sendo 

impulsionada pelo SNC. Além disso, o DocTV também é convergente com o Plano Nacional 

de Cultura – PNC, especialmente com a Meta 44 do mesmo, que prevê o aumento na 

“participação da produção audiovisual independente brasileira na programação dos canais de 

televisão, na seguinte proporção: 25% nos canais da TV aberta; 20% nos canais da TV por 

assinatura” (MINC, 2011, p.84). Como o DocTV antecedeu a aprovação do PNC e da Lei 

12.485/2011, que regulamenta a participação da produção independente nos canais de TVs 

pagas brasileiros, ele se colocou como uma importante ação em prol da garantia de conteúdo 

nacional independente e diversificado nas televisões.  

Gilberto Gil, em um discurso entusiasmado numa sessão especial do Conselho de 

Comunicação do Congresso Nacional para o qual foi convidado, chega a colocar o DocTV 

como uma síntese das intenções do MinC durante sua gestão. Diz ele:  

vejo o DOCTV como um símbolo do que pensa e faz esta gestão do Ministério da 

Cultura. Se, no futuro, quiserem compreender o que foi a minha passagem pelo 

governo federal, bastará um exame das premissas, da condução e dos resultados do 

DOCTV. Trata-se de uma iniciativa reveladora: deste país, deste Ministério, deste 

cinema (GIL, 2004, s/p).   

 

 De fato, o DocTV foi uma iniciativa considerada tão exemplar que, assim como outras 

políticas públicas brasileiras desenvolvidas durante o Governo Lula, como os Pontos de 

Cultura e o Bolsa Família, acabou sendo exportado para outros países. E esse dado é de 

extrema relevância visto que, como comentamos no capítulo anterior, a noção de política 

pública adotada nos países da América Latina se origina na França, o que coaduna com as 

reflexões que já fizemos sobre geopolítica do conhecimento e colonialidade do poder e do 

saber. Não podemos deixar de considerar a importância simbólica desse legado que o Brasil 

anda exportando para o mundo com novos modelos e diretrizes de intervenção pública nos 

processos sociais e culturais, ainda que tenhamos várias críticas e ponderações a fazer.  

No caso do DocTV, dois anos após sua implementação, a Conferência de Autoridades 

Audiovisuais e Cinematográficas de Ibero-América – CAACI, graças à recomendação de 

Gabriel García Marquez, então presidente da Fundación del Nuevo Cine Latino-Americano, 

reconheceu seu potencial como política pública e aprovou a realização do I Programa de 

Fomento à Produção e Teledifusão do Documentário Ibero-América – DocTV IB, do qual 

participaram Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, México, 
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Panamá, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela. Apesar do tamanho e da complexidade das 

dificuldades enfrentadas, como a adequação jurídica do programa de acordo com cada país, a 

distribuição via satélite, a legendagem em dois idiomas, além dos embates políticos com 

Portugal e Espanha, Senna avalia como positiva a experiência, afinal pela primeira vez se 

“construía uma rede com emissoras de 13 países, enfrentando as assimetrias de Estado e de 

mercado e as dessemelhanças de culturas audiovisuais” (SENNA, 2011, p.21). A partir da 3ª 

edição, que ocorreu entre 2011 e 2012, o DocTV Ibero-América passou a se chamar DocTV 

Latino-América, que conta, hoje, com 16 países latino-americanos. Além dos já citados acima, 

que participaram das primeiras edições, somaram-se à iniciativa a Guatemala e o Paraguai
34

. 

Durante as 3 edições da versão latino-americana do DocTV, foram produzidos 42 

documentários, sendo 13 deles na 1ª edição; 14, na segunda, e 15, na terceira. 

 Além desse desdobramento, a equipe do DocTV Brasil ainda acompanhou a 

implementação de versões nacionais do Programa em países como Colômbia, bem como a 

instalação do DocTV CPLP, voltado para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, 

que envolve Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e 

Príncipe e Timor Leste. De novo, nesse caso, as dificuldades inerentes ao ineditismo da 

proposta passaram pelas “relações ambíguas entre Portugal e os países lusófonos, resquícios 

do colonialismo de séculos que só findou recentemente” (SENNA, 2011, p.23), além de ter 

sido necessário “estimular a criação de dispositivos legais em alguns países, para que fosse 

possível a operação de intercâmbio, coprodução e formação de rede” (SENNA, 2011, p.23).  

 Contudo, se o DocTV teve essa repercussão internacional e rendeu frutos em diversos 

países, gerando resultados que continuam sendo disseminados nas redes de TVs estruturadas 

por meio do programa, o que ocorreu para que ele se arrefecesse no país em que foi criado? O 

fato é que a última edição no Brasil foi a 4ª, realizada, como já foi dito, até 2010; depois 

disso, o governo federal, bem como a rede que dava suporte ao programa, perdeu fôlego e não 

conseguiu tirar do papel a 5ª edição, paralisando uma iniciativa tão celebrada. É certo que a 

descontinuidade no DocTV coaduna com uma crítica que se faz às políticas públicas 

brasileiras de um modo geral, que são interrompidas a cada troca de mandato, ainda que seja 

um governo de continuidade a assumir o poder público, como foi o caso da gestão Dilma 

(2011 – 2014) em relação à de Lula (2003 – 2010). Nessa transição, esperava-se que as 

políticas públicas de cultura, que se fortaleceram de forma inédita no governo anterior, 

mantivessem seu ritmo de crescimento e democratização, o que acabou não ocorrendo, 

                                                 
34

 Mais informações sobre o DocTV Latino-América podem ser obtidas aqui: 

http://doctvlatinoamerica.org/content/main/es 
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inclusive com o DocTV.  

 As mudanças contextuais acabaram por provocar a interrupção dessa política pública. 

Daí a luta, como já mencionamos no capítulo 2, para aprovação do Sistema Nacional de 

Cultura, do Plano Nacional de Cultura e da Lei Cultura Viva, que deixaram de ser programas 

de governo e foram instituídos como políticas do Estado, o que garante o mínimo de 

segurança para continuidade de suas ações e metas. É necessário considerar, entretanto, que, 

ao contrário do Programa Cultura Viva, por exemplo, que conseguiu ser aprovado como lei 

por ter realizado um “do-in antropológico” nas expressões culturais invisibilizadas e não-

midiatizadas, o que gerou uma mobilização capilar para garantir sua continuidade, o que 

acontece com o DocTV é que ele toca em centros com muito poder e com ordenamentos 

sociais pouco distributivos, como é o caso da comunicação no Brasil. Enquanto o Programa 

Cultura Viva foi sendo tecido e fortalecido em espaços mais “subterrâneos”, com menos 

holofotes, o DocTV é pensado para trazer todos esses grupos, questões, pessoas sub-

representadas nas mídias de massa para contextos de alta visibilidade. Contudo, a articulação 

do programa não passa por esses atores, o que restringiu o potencial de mobilização em torno 

de sua permanência. 

Nos parece, então, que, para além desse argumento de que a descontinuidade do 

programa se deu por problemas de gestão e da complexidade do poder público brasileiro, 

faltou uma mobilização do próprio campo para garantir sua continuidade. Por exemplo, a 

despeito das dificuldades encontradas pelo DocTV Latino-América para sua implementação, 

os atores envolvidos nesse projeto se apropriaram dele e continuam se movimentando para 

que mais editais, mais circulação dos documentários, dentre outras ações, sigam acontecendo. 

É importante mantermos esse exemplo em vista porque, como avalia Holanda, o DocTV 

parte, sobretudo, de um conjunto de valores e, por isso, se o gestor e o campo de interesse que 

o programa envolve não coadunarem com os mesmos, ele não vai para frente. Aliás, qualquer 

política pública parte de valores, diretrizes, aspectos simbólicos tensionados no campo 

político; a particularidade do DocTV  é que ele parte da escolha por uma democratização do 

espaço audiovisual no Brasil, que ainda era muito pouco regulado no que tange à relação entre 

a produção independente e a TV no momento em que o programa foi implementado, cenário 

que começa a mudar com a Lei da TV Paga. Nesse sentido que observamos a importância do 

valor afetivo
35

 do projeto para os gestores que encabeçaram sua implementação no Governo 

Lula. O que parece ocorrer nos países envolvidos pela proposta, em sua versão latino-

                                                 
35

 Afetivo, aqui, sendo usado como aquilo que nos afeta e mobiliza nosso desejo. O afeto é esse atravessamento 

que impulsiona a ação. 
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americana, é justamente uma apropriação do valor simbólico do programa para essa região, 

em vista das dificuldades encontradas para que a produção documental circule entre esses 

próprios territórios e em vista do desconhecimento já tão propagado de cada país, 

especialmente o Brasil, sobre seus vizinhos. 

Além do processo de institucionalização governamental não ter se dado com o DocTV, 

o que poderia ter sido batalhado, já que ele foi considerado, pelo setor audiovisual e cultural, 

uma política estruturante, não ocorreu, também, sua auto-sustentabilidade, como seus gestores 

idealizaram. Gilberto Gil, em seu discurso durante o lançamento da 2ª edição do programa, 

afirmou que, ao propor “uma sistematização do conjunto de atividades do setor” (GIL, 2005, 

s/p), o DocTV avançaria “em direção a um horizonte de auto-sustentabilidade a partir de três 

grandes ações: a regionalização da produção, a articulação de um circuito nacional de 

teledifusão, e a aplicação de um modelo de negócio que viabilize mercados para o 

documentário brasileiro” (GIL, 2005, s/p).  

A ideia, como afirma Andrade (2014), era de que os filmes não fossem produzidos a 

fundo perdido porque eram considerados vendáveis; a proposta, inclusive, “era que se 

fizessem DVDs para venda em lojas, que os projetos pudessem ser comercializados 

internacionalmente” (ANDRADE, 2013, s/p). Como explica o relatório da SAv que organiza 

o histórico do DocTV, a proposta inicial era de que “a receita gerada por cada título 

comercializado”, conforme previsto nos contratos de co-produção do DOCTV, era 

“distribuída entre seu autor, empresa produtora, TV Pública e Fundo DOCTV. O recurso 

relativo ao Fundo DOCTV é obrigatoriamente reinvestido em novas ações do Programa 

DOCTV, reiterando seu princípio de auto-sustentabilidade” (SAV, s/d, s/p). 

E essa receita seria gerada por meio da comercialização e distribuição dos filmes, que 

foram pensadas de forma articulada com outras instituições, como o SEBRAE e a APEX, e 

com outros programas incentivados pela SAv, como o Brazilian TV Producers
36

, que criariam 

pontes entre a produção independente e o mercado de internacional de televisão. Além disso, 

esse estímulo ao retorno financeiro seria realizado por meio de projetos que criassem “novas 

demandas de aquisição, como a Carteira DOCTV Escola” (SAV, s/d, s/p), cujo intuito seria o 

de oferecer ao Ministério da Educação - MEC e às Secretarias de Estado da Educação, boxes 
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 O Brazilian TV Producers (BTVP) é um “Projeto Setorial Integrado de Exportação”, sem fins lucrativos, “que 

tem como meta promover novas oportunidades de coprodução, desenvolver parcerias internacionais e estimular 

o setor de produção audiovisual brasileiro nos mercados nacional e internacional. O BTVP nasceu em 2004 por 

meio de uma parceria entre a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Televisão (ABPITV), a 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Secretaria do Audiovisual do 

Ministério da Cultura (SAv/MinC)” (BPTV, online). 
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com os filmes, “por meio de ação capilarizada através dos Pólos Estaduais” (SAV, s/d, s/p).  

Contudo, embora essa comercialização e distribuição tenha sido arquitetada de forma 

tão sistemática, o retorno financeiro pretendido pelo programa não ocorreu, fazendo com que 

a auto-sustentabilidade de recursos não fosse atingida. Além disso, e para além dos problemas 

operacionais e de gestão pública que já pontuamos e que incidem sobre as ações 

governamentais no Brasil, outras reflexões podem ser realizadas no intuito de tentar 

compreender o fracasso do projeto da perspectiva do ideal de sustentabilidade que fora 

almejado. Em primeiro lugar, cabe um questionamento sobre a forma como a rede, que 

operacionalizava o DocTV, foi instituída. O campo de estudos que sistematiza os 

conhecimentos acerca do conceito de redes e estuda as práticas que nascem com essa 

intenção, trabalha com alguns modelos para diferenciarem os graus de participação, 

autonomia e distribuição das pessoas e processos nas redes. Assim, parte-se de uma 

concepção formal de rede, como sendo “qualquer desenho organizacional ou sistema 

composto por uma série de pessoas, equipamentos e entidades dispersos, mas que estabelecem 

uma relação ou vinculação entre si” (JARDIM; MOREIRA; ZIVIANI, 2011, p. 90), para, em 

seguida, dimensionar a intensidade da hierarquização entre os nós ou pontos de cada uma 

delas. 

No caso do DocTV, o que nos interessa dessa discussão é notar como a ideia de 

operação em rede se aproximava muito mais da apropriação do conceito de rede de modo 

formal, o que significou a articulação de instituições em prol de uma finalidade, mas com 

pouco espaço para uma gestão do programa mais aberta, autônoma e participativa. A 

Secretaria do Audiovisual, responsável pela maior parte do aporte financeiro no programa e, 

também, sua indutora mais forte, funcionava como foco da rede. O que ocorre com esse tipo 

de dinâmica pouco distribuída e muito hierarquizada é que, quando esse nó central se retira, a 

suposta rede se dilui, que foi exatamente o que ocorreu com o DocTV. O famoso diagrama de 

Paul Baran (1964), que segue abaixo, ajuda a visualizar os diferentes modelos de rede.  
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Podemos afirmar que o DocTV transitou entre dois desses formatos, se aproximando, 

por um lado, mais do modelo de rede centralizada, no que se refere ao papel da SAv, que 

ocupava esse nó central de conexão entre todos os pontos. Por outro lado, o programa também 

tornou possível certo grau de distribuição na conectividade entre os atores do programa e de 

participação, por meio das coordenações estaduais do programa. 

Henrique Andrade (2014) conta que a operação em rede era acordada nas oficinas que 

a SAv organizava com as coordenações estaduais do programa. De acordo com ele, 

funcionava assim: 

É lido um roteiro de como vai ser o programa e ele é discutido. A coordenação vai 

conversando, põe na roda e isso faz as pessoas se apropriarem da ideia de rede. Na 

verdade, a participação das ABDs acaba não sendo muito grande porque as 

coordenações ficam nas TVs, porque são elas que tem que dar a contrapartida em 

dinheiro e são elas que realizam o concurso, junto com a ABD. Mas aí depende da 

relação entre TV e ABD em cada estado. (ANDRADE, 2013, s/p) 

 

 Então, uma das explicações para a estagnação do programa é de que a rede induzida 

por ele se sustentava em um padrão hierárquico de instituições, o que dificultou sua 

continuidade por meio do protagonismo dos demais pontos da rede, ainda mais quando a 

associação dos documentaristas, que representava o grupo que, de fato, recebia o investimento 

para produção dos resultados, era pouco ou nada considerada no processo. Soma-se a esse 

modelo pouco participativo da rede forjada pelo DocTV, a falta de mercado consolidado para 

a linguagem documental em nosso país, fator fundamental para que os documentários 

produzidos tivessem pouca ou nenhuma procura para compra.  

 Então, como o DocTV foi articulado visando muito mais a potencialização do mercado 

audiovisual independente e, também, a produção de conteúdos para as TVs públicas, o que 

acabou acontecendo foi um enrijecimento muito grande na circulação dos filmes para outros 
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públicos que não gerassem necessariamente retorno financeiro. Afinal, para que cada 

documentário fosse exibido, de forma legal, em circuitos diferentes daquele montado pela 

Rede de TV pública, seria necessária a autorização de cada um dos sócios do contrato de 

coprodução (empresa produtora, TV Pública e autor), o que tornou praticamente inviável que 

veiculações fora do previsto, inclusive as não comerciais, ocorressem.  

O problema, aqui, é que, no intuito de tentar resolver um gargalo da cadeia produtiva 

do audiovisual, que é o da distribuição, acabou-se, do mesmo modo, engessando a exibição 

dos filmes, que poderia ter sido prevista já de forma mais capilarizada e com mais margem 

para que circuitos alternativos de difusão tivessem acesso. Assim, toda a riqueza e 

multiplicidade de olhares sobre o Brasil que o DocTV registrou e imaginou, se não saíram 

diretamente do forno para a estante, como acontece com boa parte da produção audiovisual 

brasileira ainda hoje, “no máximo saíram do forno, deram uma rápida circulada pelo circuito 

de TV e logo muitos foram para a estante” (ANDRADE, 2013, s/p). Como ressalta, também, 

Holanda, para os próprios realizadores o acesso aos filmes é justamente o ponto mais 

problemático do programa (HOLANDA, 2013). 

Com isso, o que se perdeu foi novamente um compromisso genuíno com o público em 

potencial de cada filme e a lógica de difusão se manteve presa no estímulo ao setor 

audiovisual, permanecendo ainda muito restrita. Se o DocTV tivesse sido pensado a partir de 

outra perspectiva, essa intenção de fortalecer os produtores independentes e a relação entre 

produção nacional e TV teria se dado, mas também teria se efetivado sua força artística, 

educacional, histórica, de expressão das diferenças, se, de fato, os documentários tivessem 

circulado na rede privada de TV, nas salas comerciais de cinema e, sobretudo, nos circuitos 

populares, nos cineclubes, nas escolas e na internet. É claro que não podemos desconsiderar 

que, em média, um documentário brasileiro, realizado fora do DocTV, não alcança uma média 

de público como aquela que uma exibição na TV pode potencialmente alcançar.  

Andrade nos conta, por exemplo, que, em conversa com o departamento de marketing 

da TVE Bahia, perguntou qual a estimativa de público do DocTV na Bahia, especificamente. 

O técnico respondeu que na estreia do programa a média de expectadores potencialmente era 

de 50 mil pessoas, sem contar na reestreia. Como observa o gestor, “isso porque é Bahia, em 

estados maiores ou com TVs públicas de mais peso, acaba tendo um público interessante, que 

um filme que percorre festivais não alcança, com certeza” (ANDRADE, 2013, s/p). Outro 

diferencial que a exibição em TV traz é o perfil muito variado dos espectadores que podem 

potencialmente assistir à programação, enquanto a difusão em festivais atende a um público 



125 

 

mais específico e, em geral, que já tem acesso a um repertório audiovisual mais amplo. 

Contudo, esse universo de espectadores poderia ter sido ainda mais plural, aumentando as 

possibilidades de diálogo intercultural, caso esses outros circuitos citados fossem acionados 

de fato. 

 Outro fator importante a ser considerado quando estudamos o DocTV é a abertura que 

ele promoveu para que documentaristas iniciantes ou pouco experientes com a lógica de 

produção no campo audiovisual fossem contemplados. O próprio modelo do edital, no 

formato de prêmio, já facilita bastante a participação de profissionais e produtoras com 

trajetórias mais variadas no processo de seleção. Andrade chama a atenção para a 

particularidade da prestação de contas do DocTV, em que nenhuma nota fiscal precisa ser 

emitida ao longo do processo de execução de cada projeto. O autor e a produtora não 

precisam prestar contas do que foi feito com o dinheiro e, sim, do que foi produzido. Como 

descreve o gestor,  

você assina o contrato e recebe a 1ª parcela; em seguida, você faz a sua pré-

produção, planeja o filme e apresenta um relatório disso para receber a 2ª parcela; 

daí você filma e manda um DVD com 5 minutos de imagens gravadas, para ver a 

qualidade. Se for aprovado, você recebe a 3ª parcela e, então, você monta. Montou, 

entregou o filme, recebe a 4ª parcela. (ANDRADE, 2013, s/p) 

 

Essa dinâmica, além de democratizar o acesso ao prêmio, dinamiza a produção dos 

filmes e permite a participação de regiões com pouca experiência em produção 

cinematográfica. Além disso, descomplica a produção em locais em que conseguir uma nota 

fiscal para prestar contas de determinados gastos não é tão simples como nas capitais e 

grandes cidades. Essa pluralidade de realizadores, de regiões, de grupos e pessoas tocados 

pelo programa é o que faz com que ele seja enaltecido. Wallace Nogueira, um dos 

documentaristas contemplados na Bahia, que realizou o filme “Álbum de Família”, considera, 

por exemplo, o DocTV “o programa mais rico que a gente já teve no Brasil de produção e 

fomento de audiovisual, de documentário brasileiro” (NOGUEIRA, 2012, vídeo).  

 

 

3.3 Ler o DocTV pela ótica da interculturalidade 

 

Apresentaremos, agora, a leitura do DocTV tendo como foco o conceito de diálogo 

intercultural abordado. Para tanto, buscamos cartograr a pluralidade de “olhares que 

imaginaram o Brasil”, por meio de variáveis que foram definidas ao longo da pesquisa. O 

campo do audiovisual, como já observamos, é composto por atores com interesses, discursos 
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e práticas bastante diferentes, em muitos casos radicalmente divergentes, o que coloca em 

evidência um jogo de forças com gradações de poder e de interferência na dinâmica política 

bem distintos.  

Falamos anteriormente sobre a relação desses agentes com a conformação do DocTV 

como política pública, das forças que operaram em prol de sua concretização e do que levou a 

seu enfraquecimento na pauta de prioridades da SAv. Agora, vamos focar, especificamente, 

nos discursos e teorias que compõem esse campo, por meio de uma breve síntese do que vem 

sendo pensado por estudiosos, pesquisadores e críticos que também influenciam nos 

processos políticos e culturais do audiovisual. São essas reflexões que acabam servindo de 

referência para situar os documentários produzidos na contemporaneidade dentro de 

movimentos históricos ou ciclos, ainda que estes não sejam consensuais, tampouco lineares.  

 A história do documentário, como sintetiza Mariana Baltar (2004), sempre esteve 

atrelada à dicotomia entre realidade e ficção, a primeira supostamente mais próxima à verdade 

e apenas a segunda sendo considerada fruto da criação. Esse binômio, aparentemente 

oposicional, tem como fundamento a “clássica discussão sobre a vocação ontológica de 

aderência da realidade da imagem fotográfica (e do cinema). Historicamente, a fotografia e, 

posteriormente, o cinema das primeiras décadas era tratado como possibilidade de reprodução 

do real” (BALTAR, 2004, p.150). Duas tendências mais gerais se desenvolvem a partir dessa 

dicotomia: uma delas que busca nos documentários a representação da realidade contida neles 

e a outra que afirma a subjetividade inerente a todas as narrativas e, portanto, a invenção do 

real nas obras documentais. 

Por um lado, temos uma apreensão que desconsidera a criatividade inerente a qualquer 

representação, por outro um excesso de relativismo que não dá conta de compreender a 

concretude e o poder das representações nos processos de vida. Nos interstícios dessa 

dicotomia, um entre que não distingue em caixinhas separadas a realidade das versões que se 

cria sobre ela. E é nesse entre que reside a potência da mediação. Baltar retoma essa noção de 

mediação para observar que é perceptível a distinção do público na expectativa que cria ao 

assistir a um documentário. E é essa distinção que potencializa a força social e política dessas 

narrativas. A reflexão de Nichols, de acordo com o olhar de Baltar, parte da constatação de 

que “para a sociedade, o estatuto do documentário é o de evidência do mundo, que o habilita 

para ser um discurso sobre o mundo histórico que compartilhamos” (BALTAR, 2004, p. 156). 

Como sintetiza a pesquisadora, 

É antiga a visão que opõe documentário à ficção e está atravessada pelo 

pressuposto de que a imagem documental seria conferida de uma autenticidade 
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específica que a autorizaria a significar a realidade. Tal pressuposto é entendido 

aqui como historicamente construído e não estabelecido a partir da essência da 

“imagem-câmera”. É a constituição dessa autoridade que alinha o domínio do 

documentário a outros tipos de discursos sobre o real – que têm em comum um 

caráter de sobriedade quase científica. (BALTAR, 2004, p. 152) 

 

Então, o que parece coerente para a reflexão sobre os documentários do DocTV e sua 

relação com a interculturalidade é colocar em primeiro plano um posicionamento que 

questiona a possibilidade de que uma representação, qualquer que seja, assuma o estatuto de 

veracidade absoluta, de imparcialidade e permanência, o que nos leva a não recair na antiga 

separação entre realidade e ficção. Mas, ao mesmo tempo, não perdemos de vista a 

diferenciação social que o campo dos documentários assume em relação àqueles filmes 

catalogados como ficcionais, o que significa levar em conta a historicidade da autoridade 

desse campo e a experiência do espectador (BALTAR, 2004). Aprofundando ainda mais essa 

discussão, a aposta é de que a relevância dos documentários se potencializa se buscarmos nos 

filmes não a verdade que revelam e, sim, a mediação simbólica, o que significa retornar ao 

que muitos filósofos, primordialmente Niezstche, apontam como a grande sabedoria dos pré-

socráticos: reconhecer o devir, a inconstância, a pluralidade do mundo.  

Sendo assim, desarmamos certa angústia de tentar nomear as distinções entre realidade 

e ficção nas obras documentais e passamos a ver os documentários não como uma apreensão 

inquestionável das vidas e discursos neles registrados ou como fonte que buscamos para 

extrair uma verdade, mas apenas como contribuições para mediação entre os múltiplos 

entendimentos possíveis dos processos, dos fluxos humanos. Ou melhor, não parece produtivo 

tentar afirmar ou negar a verdade ou a invenção presente nos documentários, mas colocar a 

questão “nietszcheneanamente”: para quem e por que é verdade
37

? E esse deslocamento muda 

tudo de um ponto de vista metodológico quando temos como campo de estudos um universo 

em que convergem questões simbólicas e políticas, como é o caso do DocTV. Aliás, a própria 

chamada do programa brinca com essa dualidade estabelecida entre realidade e ficção: 

                                                 
37

 A referência ao pensamento nietzscheano aqui é bem livre e descomprometida com os textos originais, apenas 

inspirações a partir da leitura de Viviane Mosé, como exposto por ela nessa edição do Café Filosófico: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mgr-6_cdSiE. Nessa vídeo-aula sobre Nietzsche, ela vai lembrar que para 

ele a verdade é apenas uma necessidade psicológica do pensamento humano de duração, incapazes que somos de 

lidar com o fluxo e a impermanência da vida (MOSÉ, 2012). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mgr-6_cdSiE
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(Logomarca DocTV IV) 

 

Quando entramos em contato com os filmes, pouco importa avaliar a verdade ou a 

ficcionalidade contidas neles; o que nos parece mais potente é observar a necessidade de 

construir outras verdades, outras leituras de mundo, a partir de sujeitos destituídos de espaço 

nas mídias tradicionais ou representados de forma estigmatizada nelas, para participarem da 

guerrilha simbólica instituída.  

Um bom exemplo desse embate sobre a representação que se cria de um contexto por 

meio do audiovisual nos é apresentado pelo documentário “Água de Meninos”
38

, filme sobre 

a feira Água de Meninos, incendiada na década de 60, dando lugar à Feira de São Joaquim, 

em Salvador. Como relata a diretora, Fabíola Aquino, antes da primeira feira ser incendiada, 

Roberto Pires fez um filme sobre ela chamado “A grande feira”, que é de 1961. Insatisfeitos 

com a visão romantizada que o cineasta escolheu para retratar o local e os problemas que 

enfrentavam, os feirantes resolveram financiar outro filme, o “Sol sobre a lama”, dirigido por 

Alex Vianny, em 1963, para mostrar “a realidade” da feira. É essa disputa pela representação 

mais verdadeira da feira que serve de mote para o documentário “Água de Meninos”. Nos 

interessa observar como desde a década de 60 esse debate está dado não só no campo 

acadêmico, mobilizando negociações e interesses entre as versões do real em permanente 

disputa. 

Nesse sentido, como pontua Baltar, a partir das reflexões do teórico Bill Nichols 

(1991), torna-se mais relevante pensar os documentários pelo viés de suas práticas discursivas 

que por uma tentativa de definição do campo, partindo do pressuposto de que é esse elemento 

de autoridade da inscrição documental em uma obra que “leva o público a identificar a 

representação da realidade nesses filmes, creditando a eles um estatuto de verdade” 

(BALTAR, 2004, p. 153)
39

. Essa leitura das práticas discursivas nos leva a considerar o ponto 

                                                 
38

 De acordo com Fabíola Aquino, embora o documentário “Água de Meninos” não tenha sido produzido via 

DocTV, ele faz parte dessa escola, o que significou uma escolha pelo modelo de produção do programa para 

realização, com um orçamento ajustado ao valor do prêmio do DocTV e montagem do filme com 52 minutos, 

padrão adotado no programa (AQUINO, 2014, conversa informal). Mais sobre o filme em: 

http://aguademeninosdoc.blogspot.com.br/p/o-filme.html  

 
39

 É interessante notar como os festivais de documentários, que são importantes circuitos de legitimação do 

http://aguademeninosdoc.blogspot.com.br/p/o-filme.html
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de vista dos espectadores e a implicação de seus saberes sociais compartilhados na 

experiência da audiência. 

Do mesmo modo, precisamos considerar a dimensão dos realizadores e da 

materialidade fílmica, como analisadas por Nichols, afinal são justamente nessas instâncias 

que esse “estatuto de verdade” ou essa “ânsia de realidade” são reafirmados ou questionados. 

É importante considerar o horizonte dos realizadores, ou seja a dimensão da criação, então, a 

fim de refletirmos sobre a construção ou desconstrução das representações forjadas nos filmes 

produzidos. De acordo com César Migliorin, a noção de dispositivo tem funcionado, nos 

últimos anos, como estratégia narrativa responsável por produzir o acontecimento que 

desencadeará as cenas.  

O artista/diretor constrói algo que dispara um movimento não presente ou pré-

existente no mundo, isto é um dispositivo. É este novo movimento que irá produzir 

um acontecimento não dominado pelo artista. Sua produção, neste sentido, transita 

entre um extremo domínio - do dispositivo - e uma larga falta de controle - dos 

efeitos e eventuais acontecimentos. (MIGLIORIN, 2006, p. 82) 

  

O dispositivo, então, aciona processos em um universo escolhido, ativando 

acontecimentos que se realizarão no presente, sem ter necessariamente continuidade com o 

passado e futuro dos personagens e contextos culturais ali representados. Ele funciona como 

um mecanismo de produção, em que personagens são levados a agir e, nessa ação, como 

argumenta Migliorin, “acontece uma efetivação de potencialidades do real. Há algo que se 

passa, que acontece, que ganha realidade e que não existe sem o filme; uma fala, um 

movimento corporal, um pensamento sobre si e sobre o outro” (MIGLIORIN, 2006, p. 83). 

Contudo, ao ativar essas potencialidades do real, o acontecimento não é uma antítese da 

realidade, mas produtor de realidades. Daí que tal noção de dispositivo nos interesse por estar 

exatamente no “entre” o real e o ficcional: atualizando, sempre no presente, sentidos que 

parecem cristalizados sócio-culturalmente.  

Alguns diretores, na tentativa de inovar, experimentar ou mesmo forçar essas 

fronteiras, levam ao extremo a ficcionalização do real, como é o caso do curta-metragem “La 

                                                                                                                                                         
campo, ora corroboram e fortalecem essa “autoridade” (como no caso do festival “É tudo verdade”, que no 

próprio nome reafirma a não-ficcionalidade do perfil do festival), ora a questionam, selecionando filmes que 

problematizam ainda mais a fronteira entre documentário e ficção (as edições de 2014 do Cachoeira Doc e do 

ForumDoc.BH, cenários importantes para o campo documental, em suas mostras competitivas, deixaram claro 

seus posicionamentos nesse sentido, por meio da seleção de muitos filmes roteirizados e ficcionalizados). Para 

mergulhar ns lista dos documentários selecionados para esses festivais e conhecer melhor o perfil de cada um 

deles, vale a pena visitar os sites: 

- É Tudo Verdade: http://etudoverdade.com.br/br/home/  

- Cachoeira Doc: http://www.cachoeiradoc.com.br/2014/ 

- ForumDoc.BH:  http://www.forumdoc.org.br/  

http://etudoverdade.com.br/br/home/
http://www.cachoeiradoc.com.br/2014/
http://www.forumdoc.org.br/
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llamada”, realizado em Cuba pelo brasileiro Gustavo Vinagre. Vamos acompanhando, no 

decorrer do documentário, o cotidiano de um senhor cubano que terá seu primeiro telefone 

instalado. De acordo com o diretor, em comentário após a sessão, ele que se ofereceu para 

instalar essa linha telefônica na casa do personagem e, a partir desse dispositivo, o cineasta 

não só se abriu para filmar o que veio a acontecer de imprevisto nesse processo, mas também 

roteirizou o cotidiano “normal” do senhor filmado. Tal ficcionalização chega a tal ponto que, 

em certo momento do filme, o cineasta propõe que o senhor faça uma ligação fictícia para um 

filho que não vê e não tem notícias há muitos anos, pois migrou para os EUA; o personagem, 

então, reage se sentindo maltratado e diz que não acredita que logo ele (o cineasta) que tinha 

sido tão bem recebido estaria fazendo-o passar por uma situação como essa. O fato de 

Gustavo incorporar isso ao filme diz muito sobre essa necessidade de mostrar, para o 

espectador, os limites da realidade nas obras documentais, pois, de forma mais evidente, como 

essa, ou de forma mais subliminar, como no caso da entrevista como um mecanismo 

propositivo de leitura do real, temos a intervenção do cineasta e de sua equipe como um 

acontecimento que também participa da produção das realidades registradas.    

Como analisa de modo muito interessante Ilana Feldman Marzochi (2012), diante da 

ânsia de realidade oferecida “pelos produtos ‘baseados em fatos reais’ e pelo mercado dos 

testemunhos autobiográficos, ancorados na ‘exposição da intimidade’ como lugar privilegiado 

(ou mesmo garantia) da verdade dos sujeitos” (MARZOCHI, 2012, p. 13), por meio de um 

apelo constante “às retóricas do real e à inflação do confessional-midiático” (MARZOCHI, 

2012, p. 13), o que a cena documental contemporânea propõe é questionar, problematizar e 

colocar sob suspeita esse “regime de transparência narrativa” (MARZOCHI, 2012, p. 13). 

Nesse sentido, a autora observa que a produção de documentários ativa “uma espécie de 

prática a contrapelo face ao que é dominante”, nos levando a considerar “a impossibilidade de 

se chegar ao ‘real’ ou de se falar em nome dele” (MARZOCHI, 2012, p. 14).    

Na contramão, portanto, dessa tendência realista que tem pautado o cinema de 

ficção e operando na indeterminação entre autenticidade e encenação, pessoa e 

personagem, público e privado, intimidade e visibilidade, processo e obra, 

experiência e jogo, vida e performance, diversos documentários brasileiros 

contemporâneos, que constituem o foco de nosso interesse, têm investido na 

opacidade, na explicitação das mediações, na reposição da distância e na tensão 

entre as subjetividades e seus horizontes ficcionais – destilando dúvidas a respeito 

da imagem documental, colocando sob suspeita seus próprios procedimentos, 

métodos e premissas ou produzindo suas próprias esquivas. (MARZOCHI, 2012, 

p.14) 

 

Diante dessa perspectiva, já não faz sentido supor que os documentários são cópias, 
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imitações, ou uma reprodução do real, afinal o que essa estratégia narrativa busca afirmar é a 

não separação entre cinema e mundo: “a obra não é mais o que fala ou que revela a sua 

impossibilidade de falar do mundo; torna-se, antes, o próprio mundo” (MIGLIORIN, 2005, 

s/p). Tal afirmação do entre-lugar que os documentários ocupam na produção de discursos 

pode ser considerado uma antítese ao cinema documental moderno, que começa a ser 

produzido nos anos 60 e tem como características predominantes o uso do narrador como fio 

condutor de uma análise sociológica sobre o contexto abordado, a montagem retórica que 

busca validar uma teoria social, ou seja um modelo que recorre a uma  

“voz do saber” para construir com clareza os significados sociais e políticos 

visados pelos filmes. Portanto, a narração explicativa perdura e expressa um 

modelo bastante característico da primeira metade dos anos 60 no Brasil: o do 

cineasta/intelectual que se julga no papel de intérprete que aponta problemas e 

busca soluções para a experiência popular. (LINS; MESQUITA, 2011, p. 22) 

 

Antes disso, com a experiência do Instituto Nacional de Cinema Educativo – INCE – 

na década de 1930, “o documentário surge de maneira mais delineada em sua missão de criar 

discursos explicadores do Brasil ao aliar-se à intelectualidade modernista” (BALTAR, 2002, 

p. 49). Esse propósito de pensar o país por meio de obras documentais só se acentua com o 

Cinema Novo nos anos 60, com uma geração de cineastas marcados por uma grande 

necessidade de se posicionar politicamente diante das questões nacionais.  

Dessa consciência, resultou uma busca por uma percepção totalizante do momento, 

que levava os filmes, em especial o documentário [...] à representação de aspectos 

gerais, que unificavam a experiência social. O foco desses filmes centrava-se nas 

questões coletivas, sempre representadas em grande escala (XAVIER, 2001). De 

maneira geral, não havia multiplicidade de identidades; os indivíduos 

representavam a síntese da experiência de grupos, classes, nações, mesmo quando 

um personagem ou comunidade eram destacados. (HOLANDA, 2013, p. 168)  

 

Consuelo Lins e Cláudia Mesquita observam que, já na década de 70, uma série de 

filmes documentais buscou romper com as limitações dessa tendência generalizante dos 

documentários modernos, tendo como objetivo afirmar as pessoas e grupos filmados como 

produtores de sentidos sobre suas próprias experiências, a fim de que essas vozes não fossem 

abafadas pela do cineasta (LINS; MESQUITA, 2011). Embora essas produções já prenunciem 

algumas das transformações no documentário brasileiro, as autoras concordam com Jean-

Claude Bernardet que é o filme “Cabra marcado para morrer”, de Eduardo Coutinho, que 

sintetiza esses novos caminhos ao imprimir as seguintes descontinuidades: afirmar o processo 

de filmagem como produtor de acontecimentos e de personagens; entender a entrevista como 

“um diálogo fruto de permanente negociação em que as versões dos personagens vão sendo 
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produzidas em contato com a câmera” (LINS; MESQUITA, 2011, p. 26), ou seja, a entrevista 

perde o estatuto de depoimento verdadeiro que revela a voz ou a essência dos entrevistados; 

abrir espaço para a inventividade, heterogeneidade e experimentação na articulação entre a 

dimensão estética e as questões políticas, sociais e culturais, ou seja uma atenção especial às 

questões plásticas, fruto de uma aproximação que, nos anos seguintes, o documentário viria 

intensificar com a videoarte. 

Considerando esses dois paradigmas mais dominantes e emblemáticos na história do 

cinema documental, o moderno e o contemporâneo, e todas as nuances que existem entre eles, 

podemos observar que os documentários do DocTV transitam, dialogam, jogam ou, em alguns 

momentos, desconsideram essas duas macroreferências. E esse apontamento é fundamental se 

levamos em conta que o programa fez esforços para que os documentaristas, muitos deles 

iniciantes, entrassem em contato com a noção de dispositivo e com as discussões mais 

contemporâneas sobre o fazer documental, que se aproxima do desejo de experimentação e de 

inventividade em sua narrativa. Como já colocamos, esse contato se deu por meio das oficinas 

de Desenho Criativo e de Produção, que, de acordo com o regulamento do DocTV, eram de 

caráter obrigatório para todos os documentaristas contemplados pelo edital. Como exposto já 

no regulamento: “essas Oficinas têm por objetivo promover o encontro entre todos Autores e 

Diretores de Produção dos projetos de documentário selecionados nos concursos estaduais 

DOCTV IV com expoentes do documentário nacional” (SAV, 2008, p. 3)
 40

. Como relata 

Wallace Nogueira,  

Foi a primeira vez que eu entrei num processo de formação sistemática de 

documentário, que eu acho que é nisso que o programa é rico, exatamente por 

conta dessa passagem. Você poder sentar numa mesa com Jean-Claude Bernadet e 

cinco realizadores brasileiros, cariocas, de Goiânia, de São Paulo, do Piauí e você 

poder expor sua ideia e Bernardet expor você para essas pessoas que também estão 

num lugar de quem vai realizar é uma formação que realmente lhe prende. Você 

começa a ganhar maturidade em relação à posição que está tomando. 

(NOGUEIRA, 2014, áudio) 

 

A SAv de fato considerava relevante a ação de formação dos contemplados, por meio 

do conhecimento do debate estético a respeito da produção documental contemporânea, no 

intuito de contribuir para que os documentários assumissem características autorais e 

fugissem da fórmula de produção documental televisiva. Contudo, é interessante observar 

como essa formação não implicou necessariamente numa ruptura com esse padrão que os 

idealizadores do programa tentaram evitar. Embora a pluralidade de abordagens no DocTV IV 

                                                 
40

 Essas oficinas foram ministradas pelos seguintes cineastas: Geraldo Sarno, Eduardo Coutinho, Eduardo 

Escorel, Maurice Capovilla, Jorge Bodanzky, Giba Assis Brasil, Cristiana Grumbach, Ruy Guerra, Joel Pizzini, 

Felipe Lacerda, Cezar Migliorin e Jean-Claude Bernardet. (SAV, s/d, s/p) 



133 

 

se sobressaia, tornando difícil, se não limitada a tentativa de enquadrar os filmes em qualquer 

paradigma ou corrente, é interessante observar que a quebra total com esse modelo só 

aconteceu em poucos filmes. Holanda, em sua pesquisa sobre o DocTV III, chega a mesma 

conclusão: 

boa parte dos filmes do DocTV incorporou, dentre outros elementos, a voz 

expositiva em sua estrutura, própria do modelo jornalístico, enquanto experiências 

estéticas mais radicais representam casos isolados. Ou seja, as séries produzidas 

não apresentaram ameaça à manutenção de padrões formais estabelecidos, embora 

uma das principais metas do Programa fosse mesmo combater as convenções 

narrativas que costumam caracterizar o documentário televisivo, propondo uma 

reforma estética em sua concepção. (HOLANDA, 2013, p. 54) 

 

A despeito da relevância que os documentários contemporâneos dão à dimensão 

plástica, a maior parte dos filmes do DocTV parece atribuir maior importância ao tema tratado 

ou às vozes e personagens colocados em cena, sem necessariamente recairem em elementos 

narrativos e estilísticos característicos dos filmes modernos, como a locução como fio 

condutor da narrativa. Essa constatação de uma pluralidade que escapa a classificações fáceis, 

contudo, não se limita ao DocTV e é vista por muitos críticos e estudiosos como uma marca 

abrangente do circuito documental. Como afirma o cineasta Vladimir Carvalho,  

Talvez o que permeie este momento atual de inovação seja a mistura que temos 

realizado, com muito êxito, dos diversos estilos e escolas, desde o mais clássico, e 

já em parte superado, aos modelos mais contemporâneos como o do cinema direto 

dos documentaristas americanos aos das práticas interativas dos franceses. Isso sem 

falar nas tendências ficcionais mais recentes. Há um jogo de assimilações em que, 

sem pudor, de um jeito bem brasileiro e antropofágico, tem-se alcançado um nível 

invejável de percepção de nossa realidade em várias esferas. (CARVALHO, 2014 

apud BEZERRA, 2014, s/p) 

 

Dessa diversidade de estratégias, linguagens e temáticas, vemos surgir documentários 

que brotam de diferentes intencionalidades: há aqueles que visam o mercado, outros que 

investem em uma causa afetiva, intelectual ou política, ou ainda aqueles cuja finalidade é 

promover o encontro ou a experimentação estética. Isso só para citar algumas possibilidades. 

E essa pluralidade de registros é fruto da explosão do fazer documental, que acaba 

impactando a visibilidade dessas obras, ainda que de forma tímida. O crescimento no número 

de documentários que chegam às salas de cinema é expressivo, embora a distribuição desses 

filmes ainda seja uma batalha para os realizadores, diante das dificuldades encontradas na 

negociação com as distribuidoras. Em 1998, apenas um longa-metragem documental teve 

lançamento no circuito de cinemas; já, em 2004, 24 documentários furaram o cerco e 

entraram na programação das salas, número que aumentou para 36 em 2008. Em 2012, nada 

menos que 45 filmes documentais ganharam os cinemas brasileiros e, em 2013, foram 
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lançados 50, comprovando o crescimento na quantidade de documentários exibidos no 

circuito comercial, como podemos observar no gráfico a seguir: 

  

Gráfico: Quantidade de Lançamentos Brasileiros por Gênero – 2009 a 2013 (ANCINE, 2013, 

p. 10) 

 

Contudo, ainda é nítido o descompasso entre a média de produção e de exibição. 

Como analisa de forma precisa Pedro Butcher, crítico e editor do portal Filme B, “para cada 

doc que ganha um lugar ao sol em salas de cinema, há vários outros que não conseguem esse 

espaço. Ou seja, há uma grande pressão que vem muito mais do volume de produção a ser 

escoado do que propriamente de uma demanda do mercado exibidor” (BUTCHER, 2014 apud 

BEZERRA, 2014, s/p). A ampliação da produção documental é mesmo uma variável 

importante para entender esse aumento na exibição, contudo não podemos perder de vista a 

importância das pressões políticas por parte da própria classe audiovisual e, sobretudo, por 

meio de editais específicos para a distribuição.  

O DocTV é emblemático, como já vimos, exatamente por ser a primeira experiência 

de investimento no campo audiovisual que amarra as etapas de produção e distribuição dos 

documentários realizados. O programa abriu espaço para que a experimentação característica 

do fazer documental contemporâneo pudesse ser experenciada com liberdade por pessoas de 

diferentes contextos e logo escoada para a programação das TVs públicas. E é importante 

sublinhar essa liberdade porque, embora o Programa tenha tentado imprimir 

contemporaneidade aos documentários, em termos de conteúdo não há como deduzir nem por 

meio do edital nem pelos filmes resultantes que a temática tenha sofrido qualquer intervenção 

por parte do governo.  
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O único cuidado que o regulamento buscou ter, no caso do DocTV IV, foi o de 

comprovar que já existia um contato prévio entre o realizador do documentário e o universo 

que ele pretendia retratar. E esse aspecto é importante visto que muitos grupos, tomados como 

objetos de estudo, já não toleram mais dar entrevistas ou participar de pesquisas / filmagens 

em que se considerem explorados e sem que haja nenhum retorno advindo dessa participação 

no estudo ou no filme de terceiros. Daí a exigência de uma “autorização do Uso de Imagem 

de personagens reais e/ou de comunidades IMPRESCINDÍVEIS à realização do projeto de 

documentário” (SAV, 2008, p.7). Tal autorização garantiria a existência de um vínculo prévio 

entre autor e contexto, necessário para que o documentário fosse realizado. 

Cabe pontuar que, quando observamos com cuidado os documentários produzidos no 

DocTV IV, fica notável a intenção de atender às diretrizes de democratização e pluralização 

que vem norteando, ainda que muitas vezes de forma apenas discursiva, as políticas públicas 

para a cultura implementadas pelo Minc desde o Governo Lula. Por isso fez sentido pensar o 

DocTV pela ótica da interculturalidade, indagar sobre a possibilidade de um programa de 

governo fomentar o diálogo entre a pluralidade cultural circunscrita no território nacional. 

 

3.3.1 Cartografia da pluralidade cultural implicada no projeto: os olhares que 

imaginaram o Brasil 

 

Partimos de uma indagação: o que é necessário para que o diálogo intercultural 

aconteça? A resposta que orientou a pesquisa é relativamente simples: diferenças (sejam elas 

subjetivas ou coletivas) em contato. E esse contato, como já argumentamos, não pressupõe 

uma dialogia harmônica, o que em geral, de fato, não acontece. Assumimos, então, a 

importância de possibilitar / fomentar o diálogo ainda que ele seja conflituoso. 

Cotidianamente somos interpelados pela violência simbólica, se não física, inerente aos 

antagonismos sócio-culturais, contudo, na maior parte das vezes, naturalizamos tanto o poder 

de quem tem os meios para exercer qualquer tipo de opressão que quase não nos damos conta 

de que tal violência está imersa em nossa cotidianidade.  

Sendo assim, como afirmamos no capítulo 2, o desafio para confrontar os mecanismos 

de poder político, social e cultural pode ser investir na potência do dissenso, relembrando que 

o conflito é inerente ao político. Uma via para que novos horizontes de futuro sejam possíveis, 

tendo como referências as ideias de democracia intercultural e de democracia radical e plural 

é a aposta em múltiplos espaços, dutos, territórios de diálogo entre diferenças. No intuito de 
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observar se o DocTV contribuiu para que esse caminho se consolidasse, buscamos cartografar 

os Brasis imaginados pelos documentários resultantes do programa.  

É claro que não dá para listar todas as diferenças presentes em nosso país, afinal elas 

são, de um ponto de vista micro, tão plurais quanto são o número de pessoas que compõem 

isso que denominamos humanidade. Além disso, como vimos, as diferenças são construídas 

em contextos sócio-culturais específicos e, ainda, resignificadas ao longo do tempo. No caso 

dos negros e indígenas, como discorremos no capítulo 1, a diferença é forjada no contexto da 

colonização, momento em que os muitos povos que aqui habitavam ganham uma unidade de 

sentido relacional, em contraposição aos brancos europeus, que tampouco constituíam uma 

identidade homogênea, bem como em relação às populações negras trazidas para cá.  

Por isso, de uma perspectiva macro, para fins de pesquisa e, também de avaliação de 

uma política pública, vamos partir das categorias identitárias que predominam nos debates a 

respeito da diversidade cultural, mesmo sabendo da limitação delas para o debate a respeito da 

interculturalidade. Seguindo esse ponto de vista operacional, na tentativa de refletir sobre o 

potencial do DocTV para possibilitar ou dinamizar o diálogo intercultural, foram consideradas 

diferenças todas as matrizes ou variáveis sócio-culturais que sofrem algum tipo de opressão, 

descriminação, invisibilização, ou ainda, sub-representação por parte da cultura considerada 

hegemônica, aquela branca, masculina, católica, européia, enfim toda a matriz sócio-cultural 

que detém grande parte do poder material e simbólico em nosso país. Como orienta Bourdieu, 

sendo esse poder simbólico dissolvido e disperso socialmente, é preciso saber reconhecê-lo 

onde ele menos se faz notar, onde ele é mais ignorado, pois ele é “com efeito, esse poder 

invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que 

lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 1989, p. 8). 

Assim, são denominadas “minorias” (ainda que representem maioria numérica), todos 

os grupos/pessoas que fogem a esse padrão dominante, são elas: indígenas, negros, mulheres, 

homossexuais, transexuais, pessoas com deficiências, pessoas portadoras de transtornos 

mentais. Durante a pesquisa, algumas novas variáveis foram levadas em consideração, que 

indicam as preocupações em torno do conceito de interculturalidade, como: saberes ancestrais 

ou não hegemônicos, que não necessariamente são indígenas ou das populações negras; 

culturas de classe ou movimentos sociais, questão que fica muito clara enquanto alteridade na 

quantidade de filmes que retratam um “outro” de classe social mais baixa; região, entendendo 

que a maior parte da representação midiática e simbólica no Brasil se dá em alguns poucos 

estados – predominantemente o eixo Rio-São Paulo, ou em determinadas áreas das demais 



137 

 

regiões, como o privilégio das capitais e suas zonas turísticas em contraponto ao interior.  

Além disso, partimos de um reflexão que busca posicionar a abordagem do filme entre 

tradicional ou experimental, partindo da hegemonia estética, narrativa e de valores dos 

cinemas norte-americano e da Globo Filmes, e tendo como referência o longo debate, 

sintetizado anteriormente, no campo do documentário acerca do que é experimentação e o que 

é tradição. Embora esse aspecto seja secundário para a pesquisa aqui realizada, a motivação 

de olhar para os filmes também a partir dessa perspectiva, ainda que a chance de incorrer em 

erros de classificação seja muito grande, tem uma explicação: acreditamos que muitos dos 

documentários produzidos não caíram nas graças dos críticos, estudiosos e cineastas porque 

abordam questões que não são caras a esse circuito ou, o que parece mais fundamental, foram 

realizados em formatos pouco inovadores, mais tradicionais ou não experimentais. Daí que 

um argumento a ser defendido é de que assumir essa multiplicidade de abordagens faz parte 

do exercício de abrir espaço para diferenças não pasteurizadas. Muitos dos filmes, como 

veremos, são contextuais e parecem se preocupar mais em responder aos anseios desse 

circuito ao qual se destina do que às diretrizes e desejos do campo cinematográfico em si 

mesmo, com seus jogos de poder e critérios de seleção.  

Um aspecto importante a ser relembrado é de que concordamos com o pressuposto de 

que as imagens tanto quanto os discursos são instrumentos de poder e de potência, o que 

significa considerarmos que a predominância de uma branquitude heterossexual, de classe 

média/alta, com certo padrão de educação, nos meios de comunicação é fruto de processos 

políticos, sociais e culturais que foram historicamente conformados no passado, mas que 

continuam interferindo nesses mesmos processos no presente. Ou seja, acreditamos no papel 

ativo que essa hegemonia simbólica exerce na vida concreta das pessoas. E mesmo quando a 

representação dos “outros” se dá nesse circuito, é muito comum que seja de forma 

desqualificada, caricatural, não horizontal. Sendo assim, a difusão disso que Muniz Sodré 

chama de uma “colorização” dos ambientes sociais, ao defender o sistema de cotas, encontra 

eco, também, na importância de se garantir que as diferenças tenham espaço televisivo, no 

cinema, nos livros, na internet, enfim presença simbólica e midiática na construção coletiva 

de sentidos. Tendo esse horizonte reflexivo como referência, a relação de categorias de análise 

que foram utilizadas para tentar cartografar o potencial de diálogo intercultural dos filmes do 

DocTV foi a seguinte: 

 

- Minorias: negros, indígenas, caboclos; 
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- Minorias sexuais ou de gênero: mulheres, homossexuais, transexuais; 

- Questões relacionadas às periferias, classes baixas, escravidão ou exploração de 

trabalhadores; 

- Movimentos sociais; 

- Minorias regionais: interior, mundo rural; 

- Saberes ancestrais ou não hegemônicos; 

- Questões históricas, não presentes na historiografia oficial; 

- Questões ambientais; 

- Questões sócio-culturais contemporâneas, como desintegração familiar, corpo, consumo, 

engarrafamentos, sociabilidade contemporânea etc; 

- Manifestações / expressões culturais que não fazem parte da indústria cultural ou são 

consideradas populares. 

 

 Importante reforçar que, aqui, não estamos empregando essas categorias de forma 

estática para descrever “objetos” e, sim, como variáveis relacionais que nos permitem tratar 

de processos que estão numa dinâmica permanente. Como afirmamos no capítulo 1, se já não 

faz sentido defender essas representações e identidades generalizantes como chaves estanques 

de entendimento das pessoas ou culturas, tampouco podemos descartá-las de todo, afinal ter 

pele negra, ou ser mulher, ou indígena, ou morar nas chamadas periferias, por exemplo, são 

identificações que trazem implicações concretas e funcionam como referências atribuidoras 

de sentidos sociais e culturais às pessoas que as experienciam cotidianamente. Experiência, 

entretanto, que não é unívoca, homogênea ou permanente. E os documentários só reafirmam 

isso ao criarem leituras dessas diferenças, se não mais próximas do real, ao menos mais 

horizontalizadas, com menos espaço para julgamentos a priori, com mais abertura para 

desenrijecer o sentido negativo ou desqualificado atribuído pelo status quo a essas pessoas e 

ou grupos/culturas. Sendo assim, argumentamos que o DocTV é uma política pública potente 

por contribuir para descongelar imagens e representações fixadas socialmente, ou seja 

possibilitar que estas entrem literalmente em movimento e atualizem sua contemporaneidade, 

ainda que apenas como mais uma versão possível das vidas ali apresentadas. 

 Um bom exemplo desse processo de atualização de identificações relacionais é o 

documentário “Sou negro e não sei sambar”. O filme tem como dispositivo o desejo de um 

rapaz negro de classe média, filho de uma família com formação musical clássica e erudita, de 

aprender a sambar, tocar cuíca e desfilar em uma escola de samba de São Paulo, ou seja seu 
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interesse em se aproximar de uma tradição relacionada com o “ser negro”. Em muitas cenas, 

vemos o personagem experimentando essa tradição e relatando a dificuldade de aprender as 

expressões ou práticas de uma cultura se você já não cresce com as mesmas. Até o tocar cuíca, 

que parece extremamente simples em um primeiro momento, demonstra-se algo altamente 

complexo na experiência de contato com o instrumento. Mas, se nessa dimensão das 

expressões culturais ele não se considera parte dessa macro-identificação relacionada aos 

negros, em outras instâncias ele não deixa de relembrar a cada momento a cor da sua pele. Em 

um diálogo entre ele e um amigo, comenta que é muito difícil aceitar quando você sabe que 

está tomando uma batida policial por ser negro. E arremata dizendo que não quer que seu 

destino esteja traçado por conta da sua cor, “eu quero escolher”. 

 O documentário é potente justamente ao levantar a reflexão sobre essa falta de 

liberdade que uma identidade ou representação cultural pode projetar na vida dos sujeitos ou 

grupos, pois se o personagem principal busca se relacionar com a chamada cultura negra por 

escolha, essa mesma liberdade não existe quando se trata do seu cotidiano como negro 

inserido em contextos sociais em que a cor da pele tem um valor (negativo e depreciativo) 

agregado. Afinal, se somos levados a considerar o absurdo que é esperar que um negro 

necessariamente saiba sambar, também o é saber que por ser negro você é desqualificado em 

alguns espaços e por alguns agentes do poder ainda hoje. 

 O documentário investe na subjetividade desse rapaz de São Paulo e em suas relações 

íntimas para estabelecer uma reflexão sobre as disjunções, como diz Homi Bhabha, entre o 

subjetivo e o político ou o social: não no intuito de deduzir, a partir da singularidade, uma 

generalização, mas a fim de captar as sutilezas de questões mais abrangentes, como o 

preconceito, as identidades, a desigualdade, no plano mais pessoal. Dito de outro modo, os 

documentaristas têm se interessado cada vez mais por um olhar mais antropológico, mais 

contextualizado, focando mais na experiência subjetiva, seja do próprio documentarista, seja 

dos personagens colocados em cena. Holanda (2013), ao discorrer sobre esse privilégio de 

uma escala micro em detrimento de abordagens generalizantes, aponta a semelhança dessa 

tendência com os pressupostos da micro-história, cujas características são: a opção por uma 

escala reduzida de observação, prioridade dada ao recorte mínimo, por meio da história de 

personagens, em geral anônimos, ou de pequenos grupos.  
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(Frames do documentário “Sou negro e não sei sambar”) 

 

O documentário “Sou negro e não sei sambar” é emblemático nesse sentido e sintetiza 

essa característica predominante nos demais filmes. Os documentários, então, são leituras 

possíveis sobre as categorias temáticas abordadas e acabam atualizando essas questões e 

imprimindo uma multiplicidade e uma inovação a elas, o que no espaço televisivo brasileiro é 

um tanto raro. Como podemos ver na lista abaixo dos filmes do DocTV IV trabalhados, a 

versatilidade de temas, contextos, abordagens, intenções, é uma característica marcante e 

demonstra como o DocTV acabou abrindo espaço para que uma série de debates represados 

por fluxos midiáticos estandardizados pudesse encontrar caminhos de expressão. Optamos por 

refazer a sinopse dos documentários de acordo com o nosso olhar sobre a trama de cada um 

deles, visto que a sinopse da obra contida no livro “DocTV – Operação de rede” muitas vezes 

dizia muito pouco sobre o filme ou parecia desatualizada. Mas, sempre que necessário, 

recorremos também a esse material oficial para consulta de informações a respeito dos filmes. 

 

Título Esta 

do 

Diretor Breve sinopse Categorias 

temáticas 

1. O 

mergulho 

AC Silvio 

Margarido 

Trata da relação entre o Rio Acre 

e o cotidiano de quem depende 

dele para sobreviver, abordando 

questões como a poluição e 

degradação do rio, as intervenções 

do Estado na temporalidade da 

pesca, a desconexão entre 

desenvolvimento e natureza. 

 

- Questões 

ambientais; 

 - Saberes 

ancestrais ou 

não 

hegemônicos. 

2. Areias 

que falam  

AL Arilene 

Sandra de 

Castro 

Aborda as transformações que 

aconteceram no Rio São 

Francisco e seus impactos na vida 

de povoados ribeirinhos. Questões 

como o desenvolvimento 

predatório, a intervenção do 

Estado e a sabedoria popular, 

construída a partir da percepção 

- Minorias 

regionais;  

- Questões 

ambientais;  

- Saberes 

ancestrais ou 

não 

hegemônicos. 
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cotidiana do rio, são tratadas. 

 

3. Filhos do 

Jaú 

AM Eliana 

Andrade 

O Parque do Jaú é uma área de 

preservação ambiental localizada 

na Amazônia com uma rara 

biodiversidade, o que atrai 

pesquisadores de várias partes do 

mundo. O documentário trata da 

relação entre eles e os “filhos do 

Jaú”, abordando questões 

ambientais e sociais, tendo como 

pano de fundo a dicotomia 

sabedoria popular x ciência e os 

conflitos de poder decorrentes 

dela. 

 

- Minorias: 

caboclos;  

- Questões 

ambientais;  

- Saberes 

ancestrais ou 

não 

hegemônicos. 

4. A visão 

de dentro, o 

homem e a 

terra  

BA Sophia 

Midian 

O filme retrata aspectos do 

cotidiano de pessoas do MST, 

envolvidas na luta pelo direito à 

terra. Humaniza o movimento, na 

medida em que se aproxima de 

cada assentado por meio de sua 

luta diária para garantir uma vida 

digna, além de abordá-los de uma 

forma não essencialista, narrando 

a diversidade de trajetórias que 

levam ao MST. 

 

- Movimentos 

sociais; 

- Mundo rural;  

- Saberes 

ancestrais ou 

não 

hegemônicos. 

5. Negros BA Mônica 

Simões 

O documentário é tecido por meio 

de registros variados de negros em 

situações cotidianas na Bahia, em 

distintas temporalidades. Todas as 

imagens recolhidas de arquivos 

públicos e privado. Por meio da 

narrativa, observa-se um interesse 

em adentrar na intimidade e de 

apresentar a pluralidade do ser 

negro e as continuidades entre 

situações do passado e do 

presente. 

 

- Minorias: 

negros. 

6. 

Profissão: 

palhaço  

BA Paula 

Gomes 

Fala do cotidiano de um circo e do 

re-encontro de profissionais que 

deixaram a lona para viver na 

cidade. Aborda dificuldades da 

profissão de palhaço, além de 

registrar situações da adolescência 

no interior da Bahia. 

- Minorias 

regionais;  

- Questões 

sócio-culturais 

contemporâne

as;  

- Manifestação 

/ expressão 
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cultural. 

 

7. Espelho 

nativo  

CE Philipi 

Bandeira 

O documentário busca, por meio 

de cenas cotidianas e de 

depoimentos, tratar da situação 

atual da comunidade indígena 

Tremembé: a afirmação de sua 

identidade cultural, a relação com 

as instituições sociais, a visão 

deles sobre a destruição do bioma 

local pelos “outros”. 

 

- Minorias: 

indígenas; 

- Questões 

ambientais;  

- Saberes 

ancestrais ou 

não 

hegemônicos. 

8. Tribuna 

do gueto  

MA Antonio 

Carlos 

Pinheiros 

Traz relatos e reflexões de 

moradores de 3 ocupações sobre a 

história desses locais e a situação 

atual. Relação entre o Estado e as 

ocupações e entre a representação 

que os moradores constroem de si 

e a que outras pessoas e outros 

meios de comunicação 

disseminam. 

 

- Minorias: 

negros; 

- Questões 

relacionadas 

às periferias e 

classes baixas. 

9. A trama 

do olhar  

MT Glória 

Albues 

O documentário, realizado por 

uma equipe que envolve indígenas 

e não indígenas, busca estabelecer 

diálogos entre diversos olhares e 

representações sobre os índios e 

deles sobre os que não são 

considerados índios. Diferentes 

maneiras de entender e sentir o 

outro, por meio da friccão entre 

culturas e contextos sociais 

distintos. 

 

- Minorias: 

indígenas;  

- Saberes 

ancestrais ou 

não 

hegemônicos. 

10. O 

caminho do 

meio  

MG André 

Amparo 

Aborda a situação de 

trabalhadores do corte de cana, 

estabelecendo uma leitura sobre 

sub-emprego, desemprego, 

exploração e desigualdade social 

em nosso país e os impactos 

dessas questões nas subjetividades 

e arranjos familiares. 

 

- Questões 

relacionadas à 

exploração de 

trabalhadores. 

11. Camisa 

de onze 

varas  

PA Walério 

Duarte 

O filme trata da escravidão atual 

no Pará, por meio da história de 

12 homens, recrutados para 

trabalhar em uma fazenda do 

interior. Ao se darem conta de que 

foram escravizados, fogem e 

- Questões 

relacionadas 

às classes 

baixas e 

escravidão. 
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percorrem uma longa jornada pela 

floresta. Os sobreviventes e seus 

familiares recontam essa história. 

 

12. 

Sanhauá  

PB Elinaldo 

Rodrigues 

Documentário sobre a vida de 

pescadores que vivem às margens 

do rio Sanhauá e os impactos 

sócio-ambientais provocados pela 

urbanização no rio e, 

consequentemente, na 

subsistência das pessoas que 

vivem dele. 

 

- Minorias 

regionais;  

- Questões 

ambientais; 

- Saberes 

ancestrais ou 

não 

hegemônicos. 

13. Avenida 

Brasília 

Formosa  

PE Gabriel 

Mascaro 

Por meio de uma narrativa 

singular, que rompe com o padrão 

de filmes sobre as chamadas 

periferias ou sobre as favelas, o 

documentário apresenta pessoas 

desse bairro em sua sociabilidade 

rotineira. Sem pudores, nem 

moralismos, nem julgamentos, 

possibilita uma aproximação mais 

humana do cotidiano dessas 

pessoas, sem o intuito de 

essencializar ou fetichizar. 

 

- Questões 

relacionadas 

às periferias, 

classes baixas. 

14. Diários 

do Coque  

PE Maria 

Pessoa 

O filme aborda o preconceito que 

circula em Recife sobre o Coque, 

um bairro considerado violento 

por quem não vive lá. A partir do 

ponto de vista de moradores 

locais, vai tentando desconstruir 

essa representação e a barreira que 

invisibiliza a vida que há no 

bairro. 

 

- Questões 

relacionadas 

às periferias, 

classes baixas. 

15. Depois 

rola o 

mocotó  

RJ Débora 

Herszenhut 

Por meio do processo de 

construções de lajes no Complexo 

do Alemão, bairro do Rio, o filme 

vai construindo um olhar 

respeitoso, humanizado sobre a 

sociabilidade em torno dessa 

prática comum nas favelas. Sem 

julgamentos ou descriminações, 

trata de forma horizontal o 

discurso de todos os moradores 

que falam das construções de suas 

lajes e do Mocotó que é servido 

depois do esforço.  

- Questões 

relacionadas 

às periferias, 

classes baixas; 

- Saberes 

ancestrais ou 

não 

hegemônicos. 
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16. 

Bagatela  

SP Clara 

Ramos 

Apresenta mulheres presas e ex-

presidiárias detidas por furtarem 

pequenas quantias ou produtos 

para subsistência. Ao mesmo 

tempo que nos coloca “frente a 

frente” com a vulnerabilidade 

social dessas personagens, 

apresenta os discursos dos juristas 

com opiniões diversas sobre a 

necessidade de prisão por esse 

tipo de delito e evidencia a 

diferença de perfil sócio-cultural 

entre quem condena e quem é 

processado. 

 

- Questões 

relacionadas 

às classes 

baixas; 

- Minorias 

sexuais ou de 

gênero: 

mulheres.  

 

17. 

Desenho do 

corpo  

SP Cristiane 

Arenas 

O documentário traz diversos 

olhares sobre o corpo 

(historiadores de arte, 

profissionais da moda, da dança, 

modelos vivos, artistas etc) e, por 

meio deles, vai discorrendo sobre 

os padrões de beleza da nossa e de 

outras sociedades. 

 

- Questões 

sócio-culturais 

contemporâne

as. 

18. 

Periferia.co

m  

SP João 

Daniel 

Donadeli 

Mostra o boom de lan houses 

abertas nas “periferias” de São 

Paulo e suas implicações no 

cotidiano social, educacional e 

cultural dos jovens que usufruem 

da internet (basicamente jogos e 

redes sociais). Apresenta, 

também, os impactos econômicos 

dessa dinâmica na vida de muitos 

moradores. 

 

- Questões 

relacionadas 

às periferias, 

classes baixas. 

19. Sou 

negro, não 

sei sambar  

SP Patricia 

Salgado 

O filme levanta a discussão sobre 

identidades, representações e 

preconceitos sociais ao nos 

colocar em contato com a história 

de um rapaz negro, de classe 

média, que cresceu em uma 

família com formação musical 

clássica / erudita, e resolve 

aprender a sambar e a tocar cuíca. 

O personagem esbarra na 

dificuldade de se aprender uma 

tradição quando não se cresce no 

universo cultural que lhe serve de 

- Minorias: 

negros.  
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contexto.  

 

20. O 

mistério do 

globo 

ocular  

TO Wherbert 

Araújo 

O mote do documentário é um 

surto de perda parcial da visão 

que atinge crianças e jovens de 

baixa renda no município de 

Araguantis. Daí o filme vai 

tecendo as relações entre essa 

doença ocular, as intervenções do 

Estado, a dificuldade de se chegar 

a uma explicação para o 

problema, as questões sócio-

ambientais que levaram à 

poluição do rio e os impactos 

desse surto na dinâmica 

econômica e turística da cidade. 

 

- Questões 

relacionadas 

às classes 

baixas; 

- Questões 

ambientais. 

21. 

Engarrafad

os  

SP Luiza 

Fagá 

O documentário pode ser 

considerado uma espécie de 

crônica da cidade de São Paulo 

por dar vazão aos relatos e 

diálogos de personagens muito 

variados, que vivem em distintas 

zonas da cidade. Todas essas 

pessoas tem em comum o fato de 

terem pegado o mesmo táxi, em 

momentos distintos. Duplo 

deslocamento proporcionado pelo 

taxista que funciona como fio 

condutor: pelos percursos da 

cidade e pelas histórias de vida ou 

reflexões ali desveladas. 

 

- Questões 

sócio-culturais 

contemporâne

as. 

22. O 

presente 

dos antigos  

MG Rafael 

Otávio 

Fares 

Ferreira 

Ao tratar de questões, em geral 

invisibilizadas, relacionadas aos 

indígenas, como a luta pela terra, 

o preconceito social, a 

subalternização, o documentário 

atualiza a situação desses povos, 

tendo como foco os Xacriabás. 

Além disso, humaniza e 

sensibiliza essas pessoas, ao 

apresentar o cotidiano ainda vivo 

de sua cultura. 

 

- Minorias: 

indígenas;  

- Saberes 

ancestrais ou 

não 

hegemônicos. 

23. Audácia  SC Zuca 

Campagna 

e Chico 

Pereira 

Ditadura, golpe militar e 

perseguição, temas rememorados, 

no documentário, por perseguidos 

políticos e familiares. O filme 

- Questões 

históricas;  

- Movimentos 

sociais. 
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busca personificar, humanizar, 

trazer para o íntimo essas questões 

presentes na história nacional. 

Apresenta uma colônia penal 

diferenciada, em que os presos 

tinham mais liberdade. 

Documento histórico importante 

sobre a época da ditadura e sobre 

outra possibilidade de lidar com 

os presos políticos. 

 

24. Os 

magníficos  

BA Bernard 

Attal 

O documentário aborda os 

impactos do declínio da era de 

ouro do plantio do cacau no Sul 

da Bahia, por meio da narrativa de 

famílias que viveram o apogeu 

desse ciclo de enriquecimento e, 

em seguida, a ruína da maior parte 

das lavouras e das pessoas que 

viviam delas, desde a chegada da 

vassoura de bruxa nas plantações 

de cacau. Fala, ainda, de novas 

experiências de cultivo e 

comercialização que tentam 

ressignificar o trauma sócio-

econômico vivido em toda a 

região. 

 

- Questões 

históricas;  

- Questões 

ambientais. 

25. Álbum 

de família  

BA Wallace 

Nogueira 

O autor do documentário vai em 

busca de um álbum de sua família 

perdido em uma fazenda de seu 

pai, que o acompanha no trajeto. 

Por meio desse dispositivo que 

aciona o encontro e as reflexões 

entre pai e filho, o filme vai 

trazendo à tona questões como a 

desintegração dos núcleos 

familiares, a opressão familiar e 

religiosa, aspectos culturais do 

machismo. Revela, também, algo 

do cotidiano mais íntimo e 

particular de uma família e seus 

desejos. 

 

- Questões 

sócio-culturais 

contemporâne

as. 

26. Uma 

festa para 

Jorge  

RJ Isabel 

Jofilly e 

Rita 

Toledo 

Mostra os bastidores da 

organização da festa de São Jorge, 

no Rio de Janeiro, por meio de 

atores sócio-culturais que 

articulam a promoção do evento: 

- Manifestação 

/ expressão 

cultural. 
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pessoas da igreja Católica, de 

religiões afro-brasileiras, 

vendedores informais, dentre 

outros. 

 

27. O sol 

sangra  

MA Val Barros O filme parece buscar, ou melhor, 

tentar construir, uma poética do 

percurso da Estrada de Ferro 

Carajás e do mundo rural que lhe 

serve de cenário. Por meio de 

recursos como o close e o tempo 

dilatado, sem nenhuma fala, vai 

registrando situações cotidianas 

ou extraordinárias, sem nenhuma 

intenção de criar uma linearidade 

discursiva entre os personagens 

apresentados. 

 

- Questões 

relacionadas 

às classes 

baixas;  

- Minorias 

regionais, 

mundo rural. 

28. 

Garimpo do 

bom 

presente  

RO Alex 

Badra 

O documentário adentra no 

universo do maior garimpo de 

cassiterita a céu aberto do mundo 

para mostrar as pessoas que vivem 

da extração desse minério e, 

sobretudo, da relação do garimpo 

com as crianças. Traz relatos 

variados de personagens que 

apontam a importância da escola e 

da intervenção do Estado para que 

o trabalho infantil fosse aos 

poucos sendo erradicado no local.  

 

- Questões 

relacionadas 

às classes 

baixas, 

exploração de 

trabalhadores; 

- Questões 

ambientais. 

29. A 

revolta  

PA João 

Marcelo 

Gomes 

O documentário faz uma revisão 

histórica da “Revolta dos 

Posseiros”, conflito agrário 

ocorrido no Paraná em 1957, por 

meio de relatos de colonos que 

tiveram que enfrentar jagunços, as 

companhias de terras e a falta de 

intervenção do Estado.  

 

- Movimentos 

sociais. 

30. 

Ligeiramen

te grávidas 

– uma 

transa 

brasiliana 

TO Hélio 

Brito 

Dispara reflexões sobre o alto 

índice de gravidez na 

adolescência, por meio do relato 

de jovens que falam sobre a 

experiência de ser mãe muito cedo 

e seus impactos nos estudos e na 

profissão: sobressaem as falas de 

arrependimento, frustrações, 

dificuldades. Além disso, toca na 

- Minorias 

sexuais ou de 

gênero: 

mulheres. 
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responsabilidade dos homens 

nesse processo, visto que boa 

parte não assume a criança fruto 

da relação, o que acaba gerando 

sobrecarga para as jovens-mães. 

 

 Numa primeira análise quantitativa das categorias temáticas dos documentários 

realizados, temos: 

- 11 (onze) filmes que tratam de questões relacionadas às periferias, classes baixas, escravidão 

ou exploração de trabalhadores; 

- 9 (nove) que abordam os saberes ancestrais ou não hegemônicos; 

- 8 (oito) deles trazem reflexões sobre questões ambientais; 

- 7 (sete) deles têm como foco minorias, como os negros, indígenas ou caboclos; 

- 5 (cinco) falam de minorias regionais, sobre os interiores do país ou sobre o mundo rural; 

- 4 (quatro) abordam questões sócio-culturais contemporâneas, como a desintegração das 

famílias e os impactos desse processo na subjetividade, presente no documentário baiano 

Álbum de Família, de Wallace Nogueira, por exemplo. 

- 3 (três) filmes tratam especificamente de movimentos sociais; 

- 2 (dois) sobre minorias sexuais, sendo ambos focados nas mulheres; 

- 2 (dois) narram fatos históricos importantes, mas desconsiderados na historiografia oficial. 

 

 É interessante observar a predominância de filmes que tratam desse primeiro campo 

temático, nomeado, aqui, de “questões relacionadas às periferias, classes baixas, escravidão 

ou exploração de trabalhadores”. Isto porque, como observam muitos estudiosos, os 

documentaristas brasileiros sempre demonstraram interesse por retratar sujeitos de classes 

inferiores às deles, tendência que continua presente nas edições do DocTV IV. Contudo, se 

antes essa representação tinha o intuito de tipificar, de criar uma identidade generalizante para 

essa alteridade de classe, no enfoque contemporâneo o que chama a atenção é a tentativa de 

abrir espaço para que essas pessoas se expressem e assumam suas próprias dissonâncias com 

as representações e identidades impregnadas em seu dia-a-dia. Abrir espaço para o caos, para 

que uma pluralidade ruidosa, não harmônica, tampouco homogênea ou ingênua, se apresente.  

A potência da enunciação e da construção do imaginário dos personagens e de seus contextos 

é tecida de forma mais colaborativa, negociada, em muitos dos filmes. E essa estratégia 

parece demonstrar algo muito singular ao sentido do político / ser politizado em nosso tempo: 

a necessidade de instaurar uma guerrilha discursiva, midiática, representacional em vista da 
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supervalorização dos meios de comunicação na construção de sentidos e valores no 

contemporâneo. 

 Daí a importância de documentários como “Depois rola o mocotó” e “Avenida Brasília 

Formosa”. Em um espaço depreciado nas representações das mídias tradicionais, como as 

favelas, às quais se atribuem sentidos que geram pautas associadas à falta, à pobreza, à 

violência, ao tráfico, à necessidade de mais policiamento, o filme “Depois rola o mocotó” vai 

ao encontro de um traço presente na sociabilidade de seus moradores: a construção de lajes e 

o valor simbólico e material inerente a essa prática. O documentário nos leva ao Complexo do 

Alemão, no Rio de Janeiro, onde, de um modo respeitoso, horizontal e sem julgamentos, o 

documentário vai estabelecendo uma série de conexões entre pessoas, relações, situações, 

paradoxais e plurais, de modo a observarmos como a laje, desde seu fazer até seu uso, é 

profundamente relacional. Não há um sentido unívoco que sintetiza essa experiência, a não 

ser o fato de que ter uma laje ou desfrutar de uma delas agrega valor. Mas a multiplicidade 

predomina e parece ser esse o maior giro epistêmico e político que boa parte desses 

documentários promove: focar no múltiplo, na diferença, no caráter relacional, que escapa ao 

controle da identidade. Com isso, ganhamos um repertório mais rico para imaginar, dialogar, 

agir. Contribuem, assim, os filmes, para descolonizar o pensamento, inserindo novas 

memes
41

, que podem deslocar, de um ponto de vista micropolítico, o modo como nos 

relacionamos com as questões político-sociais. 

No caso das lajes nas favelas já sabemos, agora, depois do filme, que sua produção e 

seu uso dependem do contexto, das necessidades, das pessoas envolvidas: ora feita de forma 

colaborativa, tendo como contrapartida ao esforço um bom prato de mocotó ao final da obra, 

ora feita individualmente para não precisar pagar a prenda pós-trabalho; ora usada para 

churrascos, banhos de piscinas, em outros momentos palco de igreja evangélica, local para 

lavagem de roupa, guarita para vendedores de drogas, espaço para jogo de futebol ou para 

soltar pipa etc. O documentário, como bem assume Ivana Bentes, consegue romper com a 

lógica que, ao pensar a pobreza, vincula diferença e desigualdade. Na prática do bater laje, 

vemos uma potência de experimentação de formas possíveis de lidar com a falta de espaço: 

inventividade, deslocamentos, “laboratórios de uma outra experiência de cidade que funciona 

paralelamente, em parceria, ou mesmo contra o Estado, funcionando na tensão entre uma 

nova produção cultural e social” (BENTES, 2011, p. 64). 

                                                 
41

 Um meme, de um ponto de vista genético, é uma unidade de informação autônoma que se multiplica de 

cérebro em cérebro. Em seu uso coloquial, significa uma ideia ou conceito que se replica de forma viral, sem o 

controle de um centro. 
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(Frames do documentário “Depois rola o mocotó”) 

 

Bentes chama a atenção, também, para a forma como a câmera adentra a intimidade e 

é nesse vínculo que uma relação entre cinegrafista e personagens se dá, vínculo afetivo que 

acaba implicando quem vê o filme, gerando a mesma cumplicidade que parece fisgar o 

espectador ao assistir ao “Jogo de cena”
42

, de Eduardo Coutinho. A sensação é de que ao 

adentrar na intimidade pessoal, familiar, subjetiva, no terreno dos sonhos e desejos, sobra 

pouco espaço para escapar de uma identificação com o humano ali exposto, demasiado 

humano, que nos equaliza e nos coloca lado a lado com esses outros.   

É o mesmo que acontece com o documentário “Avenida Brasília Formosa”, que 

também se passa em uma periferia, só que de Recife. Mais uma vez, temos uma câmera que 

parece querer captar o mais íntimo, espontâneo, cotidiano e corriqueiro das pessoas filmadas. 

Essa intenção fica ainda mais clara ao misturar gravações dos arquivos pessoais dos próprios 

moradores com o material filmado pelo documentarista. Uma tentativa de ir ainda mais fundo 

na ruptura ou inversão do jogo de poder que está dado a priori entre quem filma e quem é 

filmado? Tentativa de radicalizar ainda mais esse abrir espaço para expressão desses outros de 

classe? Talvez. O que importa é que, assim como no “Depois rola o mocotó”, vamos 

dialogando com pessoas plurais, singulares e o filme não nos deixa chegar a uma síntese, o 

                                                 
42

 No documentário “Jogo de cena”, Eduardo Coutinho dialogou com mulheres, que foram convidadas, por meio 

de um anúncio de jornal, a darem depoimentos sobre suas vidas. Em seguida, Coutinho convoca atrizes, algumas 

com visibilidade midiática e outras desconhecidas, a encenarem esses “testemunhos”. O documentário é tecido 

pelos discursos ora das personagens “reais” ora das atrizes construindo uma trama que nos faz questionar os 

limites entre realidade e ficção. Trata-se de conceber a fala como encenação de si. O documentarista nos coloca 

em direção a uma empatia com essas personagens, espécie de vinculação entre espectador e vidas encenadas. 
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que desarma quem busca nele mais um retrato sobre a pobreza no Brasil. 

 

 

 
(Frames do documentário “Avenida Brasília Formosa”) 

 

Outro aspecto importante desses dois filmes é a experimentação, o que atribui a esses 

documentários a contemporaneidade pretendida pela própria equipe que pensou o DocTV, 

principalmente por abrirem mão da entrevista como fio condutor da narrativa, recurso que é 

usado muito pontualmente nos dois documentários, sobretudo no “Avenida Brasília 

Formosa”. É interessante destacar essa característica porque muitos dos demais filmes 

assistidos não parecem se preocupar tanto com essa interpelação para um olhar original, 

inventivo no que tange aos aspectos técnicos, plásticos, estéticos, privilegiando a temática 

tratada. Como já ressaltamos, isso faz com que boa parte desses documentários produzidos via 

DocTV não ganhe tanto destaque no campo cinematográfico especificamente, muito embora o 

conteúdo imagético, discursivo e, inclusive, disruptivo que trazem sejam enriquecedores para 

os contextos de que tratam. 

É o que acontece com os filmes que trazem à cena os saberes ancestrais ou não 

hegemônicos, segunda área temática, em termos quantitativos, mais contemplada no universo 

de documentários assistidos para fins dessa pesquisa. É notável o número de obras que se 

relacionam com essa temática mais abrangente e, não fortuitamente, quase todas que se 

debruçam sobre essas questões também trazem algum olhar sobre as questões ambientais. De 

fato, o DocTV foi um canal de expressão para essa demanda por outras leituras sobre os 

problemas sócio-ambientais que têm pautado a agenda pública mundial, principalmente a 

partir dos anos 2000. Se nos meios de comunicação de massa são os especialistas que estão no 

centro desses debates, o que os documentários proporcionam é o contato com os olhares e 
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conhecimentos dos ribeirinhos, dos indígenas, dos caboclos, de quem ainda guarda uma 

relação profunda, orgânica e, em alguns momentos, selvagem com a natureza; pessoas que 

falam da degradação ambiental vivendo-a de fora do epicentro gerador e da lógica que o 

move, daí um olhar a partir da diferença, desde outras leituras de mundo possíveis, daí a 

radicalidade da alteridade não midiatizada. Pessoas e coletivos que se relacionam com esses 

processos sócio-ambientais muitas vezes de forma não mediada pelo Estado e pela ciência, 

por isso a importância desses registros que cartografam sabedorias subalternizadas, algumas 

ditas tradicionais ou ancestrais, outras que são atuais, mas não hegemônicas; todas elas 

confirmando a existência de caminhos alternativos aos que nos são impostos por certo 

processo civilizatório.  

Gostaríamos de destacar, nesse sentido, o documentário “Filhos do Jaú”, que se passa 

no Parque Nacional do Jaú, uma unidade de preservação integral do meio ambiente, 

localizada entre os estados do Amazonas e de Roraima. A sensação que temos, ao 

mergulharmos nesse território que, em si, já representa uma alteridade radical em relação a 

boa parte do país, é a de que estamos de fato adentrando em outra temporalidade, que 

demanda outros saberes, bem diferentes daqueles que aprendemos na escola e ao longo da 

vida urbana. Os filhos do Jaú, como são chamados os “mateiros” ou “caboclos” que 

cresceram nessa terra sem nenhum impacto ambiental, conhecem profundamente os ciclos, os 

sinais, os mistérios do meio ambiente de que fazem parte, do qual não estão apartados.  

E é esse conhecimento que eles usam como moeda de troca na relação com os 

pesquisadores de várias partes do mundo que se deslocam até lá para realizarem suas 

pesquisas. Em determinado momento, um dos cientistas afirma que ter um doutorado e 

equipamentos em uma região como essa não vale nada; eles dependem da ajuda do caboclo 

para suas pesquisas e, sublinha ele, essa contribuição não é só para tocar o barco. É 

interessante como o documentário consegue captar justamente a tensão e a colaboração entre 

esses saberes, os jogos de poder que se colocam entre cientistas e “mateiros”, sendo esses 

portadores de um conhecimento sistematizado a partir de outra lógica que não a científica. 

Contudo, ali naquele pedaço de mundo, quem detém esse saber não se sente subalternizado. 

Pelo contrário, eles se apropriam e afirmam a preciosidade do conhecimento que portam e que 

garante a sobrevivência harmônica com aquele ecossistema intacto. Em uma cena do filme, 

um dos caboclos, inclusive, faz questão de se colocar em um lugar de igualdade com o 

pesquisador com quem está dialogando, ao dizer que os dois são professores e estão 

ensinando um ao outro.  
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Tal ruptura com a hierarquia entre os saberes científicos e esses considerados 

populares, já torna o documentário singular em relação aos demais que também trazem uma 

conexão entre as questões ambientais e esses conhecimentos ancestrais ou não hegemônicos. 

Nesses outros, fica evidente a subalternização desses saberes, a falta de escuta a essas pessoas 

que os portam, por parte do poder público, das mídias, dos cientistas e do próprio ambiente 

escolar, e os impactos da degradação ambiental na vida justamente dessas pessoas, o que 

coaduna com as noções de geopolítica do conhecimento e de colonialidade do saber, conceitos 

trabalhados no capítulo 1. Daí que o documentário “Filhos do Jaú” nos mostre uma subversão 

nesse ordenamento e sirva como um farol sobre como o diálogo intercultural poderia ser 

potencializado para que novas vias de coexistência entre saberes, culturas e, sobretudo, entre 

ser humano e natureza fossem possíveis. Os demais filmes que tratam dessas questões, por 

outro lado, atestam como esse campo de reflexão sobre a descolonização do pensamento 

segue como uma agenda necessária para repensar a ação política, incluindo o olhar, a escuta e 

a sabedoria de uma multiplicidade de personagens olvidados, mas que, ao mesmo tempo, 

criam estratégias de existência em negociação contínua com essa falta de visibilidade política, 

midiática, social. 

 
(Frames do documentário “Filhos do Jaú”) 

 

É o caso de “Espelho nativo”, documentário que se passa no Ceará e nos apresenta 

cenas do cotidiano dos índios Tremembé, investindo em uma montagem que prioriza mais o 

conteúdo visual que os diálogos. Vamos acompanhando essas pessoas na lida com seus 

afazeres diários: limpar o algodão, fazer anéis e artesanatos, pilar o milho, pescar com 

jangada. Entre uma imagem e outra, escutamos mulheres e homens indígenas conversarem 

sobre a destruição do bioma local para plantio da monocultura do coco, sobre as disputas de 

terra envolvendo as empresas que comercializam produtos derivados do coco, mas, também, 

reflexões sobre o sentido de ser considerado índio hoje e sobre o caráter relacional dessa 

identificação. Em uma cena, uma senhora comenta que perguntaram na escola se a criança, 

que também aparece na cena, seguisse estudando continuaria sendo índia. E ela se volta para a 

criança e pergunta: você quer ser índia? 
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É essa consciência da negociação constante que envolve a afirmação da identidade 

indígena que esse documentário, assim como outros, consegue expressar. A consequência 

política dessa escolha identitária, quando se trata das questões ambientais, sobretudo, é 

justamente a diferença marcada entre o modo de relacionamento com a natureza, com o ritmo 

de vida e de produção quando a opção existencial se diferencia daquela que se naturalizou e 

se tornou hegemônica ao longo de décadas de imposição sócio-cultural, o que fica evidente na 

fala de uma das entrevistadas:  

Eu sou branca e sou índia ao mesmo tempo, mas o importante é que sou índia. [...] 

Não existe essa imagem de índio: você só é índio se você botar cocar, fechado 

numa mata escura e sem saber de nada. [...] Temos diferenças, sim, porque somos 

pessoas que vivemos situações diferentes. O branco luta pelo seu jeito, pelo seu 

emprego lá fora, pelo orgulho de ter carro bonito e nós brigamos pelo nosso poder 

de viver em paz, de viver com nossa natureza, de viver a nossa vida. [...] E 

podemos viver que nem os outros? Também podemos. Porque hoje tá tudo aí, na 

porta, chegando. Como é que eu vou viver como meus antepassados? Meu 

tataravô, meu bisavô? Como é que eu vou viver com um monte de gente diferente 

que entrou na minha terra sem ser chamado? Eu tenho que aprender a viver com 

eles. (ESPELHO NATIVO, 2009) 

 

Se voltarmos para a pergunta que serve de farol para a investigação aqui proposta 

sobre o potencial do DocTV para fomentar o diálogo intercultural, temos nessa fala um bom 

exemplo de como o programa agendou na televisão pública brasileira questões complexas e 

que destoam completamente do veredito dominante e enrijecido que pauta as diferenças nos 

meios de comunicação mais acessados pela maior parte da população. Daí a defesa da 

necessidade de que esses documentários tivessem circulado mais nesse circuito televisivo e 

nos demais já pontuados acima, como estratégia de abertura de espaço para que essas falas e 

imagens – dissonantes, conflituosas, ruidosas – ocupassem o espaço público e tornassem 

possível a reinvenção de imaginários sobre as diferenças ali visibilizadas. 

 

 

(Frames do documentário “Espelho nativo”) 

 

Não é fortuito que uma questão transversal a vários dos filmes assistidos seja a da 

terra, tema caro ao debate político e social nacional, que mesmo os governos de esquerda não 

conseguiram encarar de forma radical. A disputa pela terra vem desde o processo de 
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colonização, com a expropriação dos territórios indígenas, passando pelo fim da escravidão e 

consequente necessidade de habitação e de cultivo para subsistência pelos negros e a 

formação de grandes latifúndios pelos brancos. No documentário “Tribuna do gueto”, uma 

das entrevistadas desabafa nessa espécie de palanque audiovisual que o filma instaura 

enquanto dispositivo para narrativa: “somos pretos jogados da senzala sem nenhum direito de 

viver, de ter sua casa; com um pedaço de papel na mão dizendo “tu és livre”, livre para morrer 

de fome, livre para fazer tudo que der na cabeça, principalmente ir para a cadeia” (TRIBUNA 

DO GUETO, 2009). 

De modo geral, é a questão da terra que reflete de forma emblemática a construção da 

desigualdade social, a partir de um viés cultural e racial, em nosso país. Daí que ela surja 

tanto nos documentários cujo enfoque são os indígenas quanto com naqueles que abordam 

situações de pobreza, no campo ou nas periferias urbanas, em sua maioria negra ou mestiça. O 

documentário “A visão de dentro, o homem e a terra”, que busca desconstruir o preconceito 

contra os Sem-Terra, mostrando diferentes trajetórias de vida que levam ao MST, é um bom 

exemplo de como essa questão merece um agendamento mais amplo no espaço audiovisual, 

saturado da leitura que trata qualquer ocupação como invasão, isto é quando os 

acontecimentos cotidianos relacionados aos conflitos e mortes decorrentes dessa disputa pela 

terra não são ignorados, seja nos territórios indígenas, nas ocupações dos Sem-Terra, dos 

Sem-Teto ou dos quilombolas. 

O documentário “A visão de dentro, o homem e a terra” pode ser considerado, da 

perspectiva aqui trabalhada, uma boa síntese do programa DocTV de um modo geral, por se 

aproximar de um tema carregado de referenciais negativos na representação usual dos meios 

de comunicação de massa brasileiros e fazer da narrativa fílmica um espaço-tempo para que 

uma polifonia de vozes, caras, discursos e sentidos sejam desvelados, em contraponto à 

predominância mono-cultural-estética-discursiva-de valores predominante. O documentário se 

passa na região semi-árida da Bahia, onde vemos mulheres e homens que não cessam de 

trabalhar e lutar para reverter a situação de falta de condições básicas de vida para as famílias 

que compartilham o espaço em que vivem. O filme humaniza o movimento e mobiliza um 

olhar menos racional e mais afetuoso sobre as pessoas que participam dele. 
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(Frames do documentário “A visão de dentro, o homem e a terra”) 

 

Mas, se consideramos “A visão de dentro, o homem e a terra” uma síntese do DocTV 

por convocar essa polifonia para compor um dissenso em contraponto ao imaginário 

dominante, dentre os filmes assistidos, o documentário mais emblemático para exemplificar a 

relação entre o audiovisual e a interculturalidade é “A trama do olhar”, praticamente um 

metadiscurso sobre a possibilidade de diálogo intercultural. O filme, produzido no Mato 

Grosso, foi realizado por uma equipe indígena, formada por três jovens de etnias diferentes, e 

uma equipe não-indígena. Na primeira, Winti, da etnia Kïsêdjê, Maricá, dos Kuikuros, e 

Caimi, que é Waiassé (Xavante), ficaram responsáveis pelas funções técnicas de direção, 

câmera e som, como relata o release da TV Brasil, enquanto os não-indígenas ficaram a cargo 

de registrar o making of do documentário, que foi montado com cenas capturadas pelas duas 

equipes, revelando o entrecuzamento de olhares, sentidos, pensamentos sobre uns e outros. 

Essa trama tecida pela fricção entre culturas diferentes nos leva a refletir sobre as 

dificuldades do diálogo intercultural, mas também sobre as possibilidades de que ele aconteça 

quando há uma arena genuinamente igualitária para que duas leituras de mundo se 

apresentem. Nesse caso, eram os indígenas que estavam com os dispositivos nas mãos, a 

entrevistarem os “brancos” sobre questões até então apresentadas na via contrária. Em uma 

cena, uma mulher branca dialoga com um indígena e diz que tem dificuldade de entender a 

necessidade de dar terras aos índios porque ela sabia que muitos deles nem plantavam; o 

jovem argumenta que sempre plantaram, sim, mas para a subsistência e não grandes 

plantações, como as de soja, que servem principalmente a outros países (A TRAMA DO 

OLHAR, 20009). Duas cosmovisões distintas, em contato, gerando um embate que tem 

implicações sócio-político-culturais para os 39 mil índios pertencentes a 42 etnias que vivem 

no Mato Grosso, mas que são desconsiderados nas discussões que levam à formulação de 

políticas públicas.  
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 (Frames do documentário “A trama do olhar”) 

 

Daí a subversão do documentário, que tanto coloca essas epistemes radicalmente 

contrárias em posição de igualdade discursiva quanto inverte o jogo e apresenta um olhar 

deles sobre os não-indígenas, num giro que nos coloca na condição de observados, com nossa 

alteridade sendo apresentada como exótica, estranha, interessante. Como no momento em que 

a câmera vai registrando cenas de uma grande cidade, com muitos prédios, muitos carros e 

muita gente aguardando os sinais nas ruas, andando quase em procissão, imagens 

acompanhadas por uma fala em off de um indígena que descreve, em sua língua, suas 

impressões sobre nosso viver tão naturalizado e normatizado; ele diz:  

Sinto que as pessoas que vivem nas cidades estão cada vez mais distantes umas das 

outras, principalmente das suas crianças. Fico impressionado quando vejo as 

moradias. Muitos moram em prédios, se encaixotando, como passarinhos nas 

gaiolas. A maioria das pessoas vive em condições muito desiguais. Na minha 

aldeia, todos têm acesso ao mesmo tipo de habitação. O ritmo de vida das aldeias e 

das cidades não são iguais. Para mim, é um desafio muito grande conhecer um 

pouco da vida dos Warazu (não-índios) Nas ruas, pessoas caminham como 

formiguinhas, sempre seguindo os mesmos passos. Correm contra o tempo do 

relógio sem olhar pra cima para ver a posição do sol e sentir o movimento da terra. 

Mas percebi que isso não é o mesmo para todos. Na comunidade de São Gonçalo 

Beira-Rio, com os seus pescadores e ceramistas, o tempo passa diferente. Deve ser 

pela convivência com o rio. (A TRAMA DO OLHAR, 2009) 

 

O grande diferencial desse documentário é que, ao invés dos indígenas assumirem o 

arquétipo do cineasta, que construímos no capítulo 1, abrindo espaço para que apenas a voz de 

seus iguais alimentassem essa trama, eles tecem o filme, que teve a direção de Gloria Albues, 

uma não-indígena, com o olhar deles sobre eles mesmos, deles sobre nós e de alguns de nós 
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sobre eles, por isso consideramos esse documentário um metadiscurso sobre o diálogo 

intercultural, por ter assumido o dialogismo tanto em seu formato quanto em sua narrativa. O 

filme é, em si mesmo, um entrelugar que abriga a possibilidade de abertura necessária a uma 

condição de interlocução entre diferenças, atribuindo a indígenas e não-indígenas o mesmo 

lugar de poder e potência em suas leituras de mundo, com toda a carga de tensão e de conflito 

inerente a esse encontro. 

O que parece evidente, quando saímos de um enquadramento panorâmico do universo 

de documentários produzidos no DocTV, especialmente na edição 4, então, e vamos dando 

um close, nos aproximando de cada um deles, é a afirmação desse potencial polifônico, plural, 

inclassificável e dialógico que os filmes, por um lado, representam enquanto expressão 

audiovisual e, por outro, portam em suas narrativas. Sem dúvidas, uma característica que 

atravessa, se não todos, quase todos eles é a afirmação de uma dissonância com o Brasil 

narrado e imaginado pelos meios de comunicação de massa tradicionais, que tem como 

representantes principais os canais abertos de TV, ainda que muitos documentários ainda 

partam do referencial estético e técnico desses meios, responsáveis pela maior parte da 

“alfabetização” audiovisual de nossa população. 
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Os dispositivos ou agenciamentos produtivo-desejante-

revolucionários gerados por encontros ao acaso das 

intensidades, ou máquinas desejantes, são capazes de 

desestruturar os estratos e territórios da Superfície de Registro, 

propiciando desterritorializações e linhas de fuga pelas quais o 

desejo e a produção se plasmam em novidades radicais. Toda 

entidade tem uma textura molar e outra molecular, um pólo 

paranóide (capturante e antiprodutivo) e outro esquizoide 

(produtivo-desejante-revolucionário).  

(Gregório Baremblitt) 
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Considerações finais - DocTV: uma política pública para as diferenças? 

 

Diante de tudo que vimos, cabe, agora, retomar essa questão, que norteou a presente 

pesquisa: o DocTV pode ser considerado uma política pública que acolhe as diferenças e 

fomenta o diálogo intercultural? É possível ao Estado promover a expressão das diferenças? 

Ou já estariam elas capturadas pelo aparelho estatal no momento em que atendem aos seus 

imperativos? A visibilidade das diferenças no espaço midiático é uma atitude política? 

Para tentar responder a essa problematização central, que se desdobra em uma série de 

outras questões, mas sem o intuito de chegar a uma conclusão, vale a pena começar pela 

epígrafe mencionada acima. Nela, Baremblitt se reporta às categorias de molar e molecular, já 

citadas durante inúmeras passagens da presente tese, noções que foram conceituadas por 

Deleuze e Guattari para diferenciar segmentaridades mais duras daquelas mais flexíveis. O 

binômio molar-molecular está presente em todos os agenciamentos em graus diferenciados e 

seus processos podem se dar em ritmos distintos, mas não excludentes. Ou seja, o instituído 

convivendo com o instituinte e vice-versa, sem que uma segmentaridade anule a outra por 

completo. Pode ser, sim, como acontece com frequência, que o molar abafe, subestime, tente 

eliminar a dinâmica molecular, mas esta sempre escapa e é motor da diferenciação constante 

que rege tudo o que vive. Essa compreensão que o pensamento da diferença alcançou se 

coloca como uma ferramenta (conceitual e metodológica) muito interessante para pensar 

políticas públicas, porque nos leva a complexificar uma análise em que estratos tão múltiplos 

e, por vezes antagônicos, estão em jogo, como foi o caso do DocTV. 

Na verdade, como vimos, cada fragmento da pesquisa comporta essa tensão entre 

instituído e instituinte, estrutura e devir: tanto a questão da identidade-diferença, quanto a 

discussão em torno do Estado e da democracia, e suas práticas subalternizantes e outras 

descolonizantes, chegando à reflexão de uma política pública específica, para a qual converge 

todo esse complexo de questões, além de agregar as nuances em torno do audiovisual, o que 

passa pelos conflitos entre mercado e interesse coletivo, entre fixidez de uma representação e 

multiplicidade discursiva, entre realidade e ficção, entre potencial dialógico e monocultura 

discursiva. Desse modo, a resposta à problemática que levantamos não poderia ser unívoca. O 

que nos parece mais honesto argumentar é que o DocTV, de certo ponto de vista, não foi 

pensado como política pública para as diferenças e, sim, como um programa de fomento ao 

mercado dos produtores independentes de audiovisual. Ainda assim, se tomamos como 

referência a indústria cultural, com seus sistemas concentrados e ensimesmados de produção, 
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distribuição e exibição, o DocTV representou um rasgo, uma diferenciação nesse conjunto 

molar (que, por sua vez, também é composto por devires moleculares, claro). Contudo, a 

diferença que aí se apresenta é sintética e se restringe ao campo do audiovisual: abrir espaço 

nos canais de exibição para escoar a produção independente e a pluralidade de olhares que 

imaginaram o Brasil.  

Então, da perspectiva da formulação e da implementação do DocTV a diferença aí 

ainda estava muito enquadrada nos ditames do próprio edital. Nesse caso, o máximo que o 

programa previa como um de seus desdobramentos era a valorização da diversidade cultural. 

Aqui, a crítica de Rojas do uso do conceito de interculturalidade como uma “tecnologia de 

administração da diferença cultural” faz sentido, porque tal valorização se refere às 

identidades culturais, dinâmica em que o potencial disruptivo das diferenças já está 

desarmado. Contudo, como vimos, ao chegar nas bordas desse rizoma formado pelo DocTV, 

ou seja ao tratar dos filmes que foram produzidos, o que pudemos observar foi a visibilização 

do dissenso, do imprevisto, da multiplicidade, o que nos leva a considerar que, sim, o DocTV 

foi, também, uma política pública para as diferenças, mesmo diante de todas as limitações 

listadas no capítulo 3. 

Embora, na prática, a política do MinC tenha provocado ações descolonizantes, a 

própria estrutura do Estado se fundamenta nas colonialidades do saber/poder, como vimos no 

capítulo 2, o que dificulta o aprofundamento e continuidade dessas práticas que abrem espaço 

para a interculturalidade, em contraponto à perspectiva, de um modo geral, subalternizante 

dos meios de comunicação de massa. E por que subalternizante? Justamente porque 

constroem suas narrativas a partir de identidades ou, o que é bem mais preocupante, a partir 

dos estereótipos referentes a estas, além de falarem em nome do outro, dificilmente abrindo 

espaço para a autoria e para que as diferenças sejam sujeitos de seus próprios discursos. Desse 

modo, se não impendem, ao menos dificultam, inclusive, a participação política de muitas 

pessoas e grupos, destituídos de espaço qualificado de debate. O termo qualificado, aqui, se 

refere simplesmente à amplitude e capilaridade de público que esses meios conseguem 

alcançar, mas também não podemos desconsiderar o reconhecimento social que recebem de 

parcela significativa da população.  

Como observa de modo muito interessante Miguel Ángel Guerrero Ramos (2013), as 

discussões acerca das possibilidades de diálogo intercultural se encontram com o pensamento 

da diferença, especialmente com as formulações de Deleuze e Guattari, justamente na 

importância que dão ao processo de deixar o outro falar e de “apropriarem-se dos traços que 
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desejem daquele outro, no lugar de substituí-los e de falar por eles” (RAMOS, 2013, p. 44). O 

pesquisador recorda que, enquanto o esquema de gestão da diversidade cultural parte do 

estímulo à tolerância entre os distintos grupos sócio-culturais, mas de modo ainda muito preso 

às identidades, o que facilita transformar as diferenças em objetos de consumo, o que 

mobiliza os discursos e ações em torno da interculturalidade se distancia desse modelo, pois 

faz alusão a uma maneira de entender e lidar com as diferenças que não as entende como 

estáticas, pelo contrário acolhe e fomenta os diálogos, conflitos e trocas culturais, sem perder 

de vista o caráter de dominação e exploração de alguns grupos em relação a outros e a 

regulação necessária para promover condições de igualdade tanto quanto possível. Ou seja, 

ressalta o caráter sócio-político-econômico das diferenças e não só as questões culturais, 

entendidas, em geral, de modo restrito, o que acaba levando a apreensões exotizantes, 

turísticas, folclóricas, que fragilizam o potencial de questionamento e de resistência dessas 

pessoas ou grupos. 

Entendemos, ao longo da pesquisa, a noção de diálogo intercultural não apenas como 

um conceito, mas como um “dispositivo de intervenção” (BAREMBLITT, 2002), que 

funciona como um conjunto de estratégias, táticas e técnicas ativadas em função dos aspectos 

subjetivos, sociais, discursivos e tecnológicos de um contexto, a fim de estimular experiências 

de desterritorialização dos agenciamentos instituídos. Por processos de desterritorialização, 

entende-se os movimentos que colocam em circulação e trânsito os fluxos codificados e 

fomentam os processos de criação (sejam eles estéticos ou não), efetivando, assim, 

acontecimentos, novos regimes representacionais ou discursivos e processos de 

singularização, tendo como objetivo, sempre, o protagonismo das pessoas e grupos 

envolvidos nesse processo, além do questionamento das identidades e papéis sociais 

estratificados e enrijecidos (HUR, 2007, s/p). 

  Podemos argumentar que tal ação em prol das diferenças e do diálogo intercultural se 

deu por meio dos resultados do DocTV, como vínhamos salientando, ainda que não tenha sido 

essa a intencionalidade ou prioridade nas etapas de formulação e implementação. Retomando 

o pensamento de Rancière, citado no capítulo 2, podemos afirmar que o Programa, ao criar 

um campo propício para que uma multiplicidade dissonante de discursos, sujeitos e imagens 

ganhassem visibilidade, contribuiu para o deslocamento das diferenças subalternizadas, 

tornando-as protagonistas de suas próprias representações. Daí a importância política de 

muitos desses documentários, afinal, como defende Rancière, é necessário que aconteça uma 
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linha de fratura nas narrativas que compõem o sensível comum para que seja possível um 

deslocamento do visível, do possível e do pensável.  

O que muitos desses filmes produzidos no contexto do DocTV fazem é exatamente 

uma reconfiguração das relações entre o que se diz e o que se vê, contribuindo para as vias de 

subjetivação política de muitas pessoas e grupos repelidos desses espaços de poder e potência. 

Ou seja, há neles uma nova partilha de espaços, tempos, um novo “regime de intensidade 

sensível” sendo imaginado e secretado que promove um impacto no real. Sendo os 

enunciados (da arte tanto quanto da política e dos saberes) ficções, é neles que outras 

cartografias do sensível, novas “trajetórias entre o visível e o dizível”, que reorganizam as 

relações entre os “modos de ser, modos do fazer e modos do dizer”, são costurados, abrindo 

espaço no “real” para a corporificação dessas narrativas (RANCIÈRE, 2005). 

E se estamos de acordo que o diálogo intercultural é a base para que uma democracia 

radical e plural seja viabilizada, é fundamental que linhas de fuga na subjetivação política 

sejam difundidas no espaço público midiatizado, de forma a incorporar no imaginário sócio-

cultural coletivo a participação igualitária (mas não harmônica) das diferenças como algo 

possível e realizável nos contextos de negociação política. Se focarmos no diagrama citado no 

capítulo 1, em que Walsh propõe caminhos para descolonização, podemos observar com mais 

clareza que esse rearranjo sensível, possibilitado por meio do DocTV, contribuiu para 

questionar os poderes dominantes e fortalecer o pensamento próprio e os discursos das 

diferenças. Desse modo, foi uma política pública que permitiu que novos imaginários 

escoassem sobre outras condições sociais e culturais de poder, saber e ser, por isso pode ser 

considerada um avanço no caminho da descolonização.  

Quando os documentaristas que participaram do DocTV imprimem na televisão essa 

polifonia de vozes que afrontam esse sensível dominante, o conflito está estabelecido. O 

espaço televisivo, famoso pela pasteurização que promove das diferenças, destituindo-as de 

asperezas, espetacularizando-as, quando não desqualificando-as, se desorganiza, tensionando 

essa relação entre o que se diz e o que se vê. Já não são os especialistas, os jornalistas, a classe 

média, a construírem suas ficções, são, também, os favelados, os quilombolas, as mulheres 

ex-presidiárias, os pobres, os caboclos, os indígenas, o negro de classe média que não sabe 

sambar, os traficantes, os escravos contemporâneos, como sujeitos capazes de falarem e 

refletirem sobre suas vidas e seus contextos, a partir de seus próprios saberes. É interessante 

observar um pequeno detalhe, mas grandioso para o que aqui estamos a argumentar: em 

alguns documentários, os realizadores optaram por incorporar, no momento de edição e 
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montagem, uma pergunta recorrente feita por parte das pessoas que participam dos filmes, 

algo como: o que vai adiantar falar isso tudo? Vai mudar algo em minha vida? Vou ganhar o 

que com isso?  

Tais perguntas confluem com a inquietação que temos, também, sobre o impacto que 

essa visibilidade das diferenças pode ter, de fato, nesses espaços midiatizados. Não há, por 

certo, nenhuma garantia quanto ao potencial de intervenção política dessas representações 

dissidentes por meio do audiovisual, mas o certo é que muitos desses filmes produzem e 

difundem um pensamento crítico, provocando reflexões que salientam os traços das 

colonialidades presentes ainda hoje em nossas relações sócio-culturais, ou seja desafinam o 

coro dos contentes. Lembrando que, como já dissemos, as reflexões sobre pós-colonialidade 

são um lembrete sobre os processos neocoloniais, com suas novas práticas de exploração e 

opressão que se amalgamam com as reminiscências que ainda persistem desde o processo de 

colonização. Como a colonialidade do saber se sustenta no campo simbólico e reforça a 

colonialidade do poder, a guerrilha para desconstruir noções, representações e sentidos 

estanques e unívocos tem que adentrar esse terreno e disseminar referências múltiplas, 

ruidosas, pouco palatáveis para o “sensível dominante”. 

 Nesse caminho, uma possível resposta para essas perguntas fortes feitas pelos que 

participaram dos filmes é que ao menos a dialogia está garantida, abrindo espaço para que 

tensões / interações entre discursos diversos e conflitivos sejam difundidas, o que, do ponto de 

vista da recepção do público, pode provocar uma resignificação do imaginário, saberes e 

sentidos sobre essas diferenças, a tal linha de desincorporação narrativa que reconfigura as 

cartografias do sensível, criando ressonâncias no político. Daí que a disputa simbólica, 

impulsionada pelos diálogos interculturais, estudados, aqui, por meio do audiovisual, seja 

central para o ato contínuo de se fazer política (tanto aquela micropolítica do cotidiano quanto 

a que se opera via Estado e seus programas). 
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