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RESUMO 

A geração de produtos e serviços, com valor simbólico, a partir de atos criativos de uma 
cultura resulta em produção de riqueza cultural, econômica e social. Dessa maneira, podemos 
começar a apresentar o insurgente conceito de Economia Criativa que vai além de cultura ao 
explorar o desenvolvimento econômico de uma matéria prima infinita, a criatividade. Foram 
pelos aspectos econômicos e culturais interlaçados que a discussão da economia criativa 
ganhou, recentemente, atenção na agenda pública do governo brasileiro. Neste trabalho, 
foram analisadas audiências públicas desencadeadas a respeito do tema em Comissões 
Parlamentares da Câmara dos Deputados do Brasil. O destaque será dado para as relações 
entre atores, representações, instituições, processos e resultados de instâncias dos Poderes 
Legislativo e Executivo e da sociedade civil nas audiências. São referenciais da pesquisa a 
ideia de ação pública de Lascoumes e Galès (2012), e de Fóruns Híbridos, entendidos a partir 
da obra de Callon, Lascoumes e Barthe (2009), pois caracterizam as audiências públicas  das 
Comissões Parlamentares. Para a compreensão do objeto da pesquisa, foi realizada a análise 
de áudios das audiências públicas. Abordou-se economia criativa como delimitador do 
assunto e pretendeu-se entender o papel dos múltiplos atores e como a participação dos 
envolvidos auxiliou nos debates aqui analisados. Assim, foi possível estabelecer a 
importância das relações entre atores, representações, processos, instituições e resultados da 
ação pública dentro dos fóruns híbridos.  
 
Palavras-chave: comissão parlamentar; economia criativa; audiência pública; Fóruns 
Híbridos; Ação Pública.  



5 

SUMÁRIO 

1	 INTRODUÇÃO	..............................................................................................................................	7	

2	 OBJETIVO	..................................................................................................................................	10	

3	 METODOLOGIA	.......................................................................................................................	11	

4	 REFERENCIAL	TEÓRICO	.......................................................................................................	13	

4.1	Ação	Pública	.......................................................................................................................................	13	
4.2	Fóruns	Híbridos	................................................................................................................................	16	

5	 CONTEXTUALIZAÇÃO	............................................................................................................	20	

5.1	Economia	Criativa	............................................................................................................................	21	
5.2	Processo	Legislativo	........................................................................................................................	28	
5.2.1Comissão	Parlamentar	Permanente	...................................................................................................	29	

5.3	Audiências	Públicas	.........................................................................................................................	31	

6	 ANÁLISE	.....................................................................................................................................	33	

6.1	Audiência	Públicas	...........................................................................................................................	33	
6.2	Análise	da	ação	pública	das	audiências	públicas	das	comissões	permanentes	da	
Câmara	dos	Deputados	sobre	economia	criativa	........................................................................	36	
6.3	Audiências	públicas	como	fóruns	híbridos	.............................................................................	40	

7	 CONCLUSÃO	..............................................................................................................................	45	

8	 BIBLIOGRAFIA	.........................................................................................................................	47	

 

  



6 

ÍNDICE DE QUADROS 

QUADRO 1 - AUDIÊNCIA PÚBLICA 22/11/2011 ............................................................. 50 

QUADRO 2. AUDIÊNCIA PÚBLICA 11/07/2012a ............................................................. 50 

QUADRO 3. AUDIÊNCIA PÚBLICA 12/07/2012b ............................................................. 51 

QUADRO 4. AUDIÊNCIA PÚBLICAS 12/07/2012c ........................................................... 52 

QUADRO 5 - AUDIÊNCIA PÚBLICA 12/07/2012d ............................................................ 52 

QUADRO 6 - AUDIÊNCIA PÚBLICA 12/07/2012e  ........................................................... 53 

QUADRO 7 - AUDIÊNCIA PÚBLICA 12/07/2012f ............................................................ 53 

QUADRO 8 - AUDIÊNCIA PÚBLICA 12/07/2012g ............................................................ 54 

QUADRO 9 - AUDIÊNCIA 12/11/2013................................................................................. 54 

	

	

  



7 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Neste trabalho foi abordado como é tratada a discussão da Economia Criativa nas 

audiências públicas realizadas nas Comissões Parlamentares da Câmara dos Deputados 

brasileira. Considerando os atores e as possibilidades de participação heterogênea existentes 

nas audiências, em que eles afetam e como afetam o tema, pretende-se entender a sua 

importância para a discussão de economia criativa.  

O estudo foi organizado em apresentação do referencial teórico proposto, explicando e 

delimitando a abordagem escolhida. Após, foi apresentado contextualização dos assuntos 

economia criativa, processo legislativo, comissões permanentes e audiências públicas, para 

melhor entendimento da abordagem desses com o referencial e objetos de estudos 

delimitados. No fim, as análises realizadas e as conclusões da pesquisa foram apresentadas. 

Foi escolhido o ambiente das audiências públicas de Comissões Parlamentares por 

reconhecer a relevância dessas para existência de discussões, formulações de regulações e 

políticas públicas. Por sua vez, a decisão de estudar o tema de economia criativa advêm da 

possibilidade de verificar as influências e interações de uma discussão no legislativo, quando 

tramitada em Comissões. Assim, o tema Economia Criativa é abordado como delimitador do 

trabalho para possibilitar análise cautelosa. O assunto foi abordado como incentivador de 

análise crítica da relação entre múltiplos atores: os representantes do Poder Executivo, 

marjoritariamente oriundos do Ministério da Cultura; em instância do Poder Legislativo, as 

Comissões Parlamentares, também com seus representantes; e também atores oriundos da 

sociedade civil. 

A análise tomou como partida o ano de 2010, quando apresenta-se a iniciativa das 

discussões do assunto dentro da Câmara dos Deputados e teve como abrangência até 2013. 

Nesse período de tempo, foram avaliadas as discussões na abertura do assunto nas audiências 

públicas da Comissão de Cultura (CCULT), Comissão de Educação (CE), Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CDEICS) e Comissão de 

Turismo (CTUR).  

Foram avaliadas nove audiências públicas através dos arquivo de áudio das reuniões. 

Conforme será discutido adiante, a discussão na agenda pública a respeito de Economia 

Criativa é recente no País e no mundo, de forma ter sido estudadas discussões de assunto 

novo e de importância para a economia contemporânea. Porém, importante já ressaltar que a 
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produção de bens e serviços criativos não são novas, mas sim a discussão e importância 

dessas para o desenvolvimento que é inovadora. 

A ideia de Fóruns Híbridos, abordada por Michel Callon, Pierre Lascomes e Yannick 

Barthe (2009), aparece como fecunda para o estudo devido a enaltecer a relação entre 

controvérsias e existência de espaços de discussão com diversos atores diferentes. Nessa 

relação, as controvérsias advindas de conhecimento diferentes não só trabalham como 

precursoras de discussões, mas também como propulsoras de transformações no conteúdo em 

destaque.  

Para o estudo serão relevantes as identificações de cinco elementos, inspirado na 

sociologia da ação pública de Pierre Lascoumes e Patrick Le Galès (2012), atores, 

representações, instituições, processos e resultados. Foram relevante para a análise relações 

entre estes cinco elementos. 

Interessa-se pela relação entre cada um desses elementos da ação pública, 

considerando os interesse dos atores. Foram apresentados os processos de pressão de grupos 

de interesse sobre políticos, poderes públicos e instituições oficiais em circunstâncias e arenas 

específicas. Callon, Lascoumes e Barthe (2009) abordam de maneira interessante como os 

detentores de conhecimento exercem, muitas vezes, esse domínio como meio de influência 

nas tomadas de decisão das discussões nas arenas públicas. 

Também é de interesse do estudo a análise de como a audiência pública de Comissão 

Permanente participa do Processo Legislativo. Sendo um assunto de extrema complexidade, é 

importante que se tenha conhecimento do acesso possível e menos complexo para a sociedade 

em geral que se tem a partir de uma audiência pública de comissão permanente. Verifica-se 

em trabalhos acadêmicos no Centro de Formação, Treinamentos e Aperfeiçoamento da 

Câmara dos Deputados – CEFOR (SANTOS, 2002; VIEIRA, 2005; BRUSCO, 2006; PAES, 

2007; TEIXEIRA, 2012; e AGUIAR, 2013), a percepção das Comissões como propulsora 

importante para o Processo Legislativo, trazendo possibilidades de aproximação da sociedade 

e Governo, além de legitimidade ao processo. Atenta-se que não será abordado maneira 

detalhada tal Processo Legislativo, mas sim utilizado para entendimento de uma Comissão 

Permanente e sua importância para a discussão. 

Por conseguinte, foi considerado como ponto de partida as controvérsias encontradas e 

o que elas, com sua heterogeneidade de interesses e atores, trouxeram para as comissões 

permanentes como complemento nas discussões. Abordou-se economia criativa como 

delimitador do assunto e pretendeu-se entender o papel dos múltiplos atores e como a 

participação dos envolvidos auxiliou nos debates aqui analisados. Assim, foi possível 
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estabelecer a importância das relações entre atores, representações, processos, instituições e 

resultados da ação pública dentro dos fóruns híbridos.  



10 

 

2  OBJETIVO 

Objetivo Geral 

Analisar como a Economia Criativa foi discutida nas audiências públicas de 

Comissões Parlamentares Permanentes; 

 

Objetivos específicos: 

• Caracterizar as audiências públicas das Comissões Permanentes como Fóruns 

Híbridos; e 

• Identificar as relações entre os atores, as representações, as instituições, os 

processos e os resultados de audiências públicas nas Comissões Permanentes no 

que tange a Economia Criativa. 
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3 METODOLOGIA 

Existem inúmeros métodos para que se possa estudar um acontecimento. Martin Bauer 

e George Gaskell (2010) falam da importância que há numa observação do fato de interesse 

para que se parta para a curiosidades dos resultados daquele. A partir disso, identificar os 

elementos relacionados e que influenciam a ação e, então, definir meios de pesquisa que irão 

trazer respostas concretas às perguntas. Para isso, é necessária uma “análise sistemática”, o 

que se pode entender como uma verificação de atores e acontecimentos, através dos meios de 

pesquisa, que trarão conclusões à pesquisa. 

Para a observação de fatos, tem-se que perceber os atores do momento. Existem nas 

situações, os atores que se encontram no “campo da ação”, ou seja, são eles que estão 

exercendo o ato interessado. Também encontra-se os atores no “campo de observação”, são 

os que assistem ao ato de forma curiosa ou interessada no que acontecerá na trama, estes se 

consideram inseridos no momento. Por fim, temos os observadores desses atores que irão 

observar as ações de todos os atores na situação e tentar entender o que ocorre, formando o 

“campo de observação sistemática” (BAUER, GASKELL, 2010). 

São essas observações visualizadas de maneiras diferentes que contribuem para a 

pesquisa social com o interesse em uma problemática (BAUER, GASKELL, 2010). É a 

curiosidade nos fatos cotidianos que trazem para o mundo ainda mais interesse do por que, 

como e onde e tal fato ocorre, além de pensar nos resultados adquiridos. 

De passo importante para a pesquisa, essa deve ser delimitada, entendendo a 

importância da geração de dados, redução e análise de conteúdo. Esse passo demanda do 

pesquisador os seguintes processos: 
Primeiro, há o delineamento da pesquisa de acordo com seus princípios estratégicos, 
tais como o levantamento por amostragem, a observação participante, os estudos de 
caso, os experimentos e quase experimentos. Segundo, há os métodos de coleta de 
dados, tais como a entrevista, a observação e a busca de documentos. Terceiro, há os 
tratamentos analíticos dos dados, tais como a análise de conteúdo, a análise retórica, 
a análise de discurso e a análise estatística. Finalmente, os interesses do 
conhecimento referem-se à classificação de Habermas sobre o controle, a construção 
de consenso e a emancipação dos sujeitos do estudo (BAUER, GASKELL, 2010. p. 
19). 

Entendendo que nesta pesquisa será abordado o que Martin Bauer e George Gaskell 

(2010) chamam de interpretações das realidades sociais, atribui-se cunho qualitativo à análise: 

tem-se aqui como alicerce a análise da relação entre atores e não a procura de estatísticas ou 

dados numéricos. 

Para a realização do trabalho, os documentos aqui encontrados para análise foram 

adquiridos por meio do sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, digitando no campo de 
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pesquisa do próprio sítio as palavras-chave: “Economia Criativa”, “Secretaria da Economia 

Criativa” e a análise de documentos relacionados. Foram também filtrados os Projetos de Lei, 

e outras proposições, que tramitavam ou tramitam na Câmara dos Deputados de modo a ser o 

sítio oficial da Câmara a principal fonte de insumo para o estudo. Mais além, usou-se, de 

maneira geral, ferramentas de pesquisa como “google-acadêmico” para o encontro de outras 

pesquisas acadêmicas relacionadas ao assunto além de documentos disponibilizados pelo 

Ministério da Cultura (Minc) e Organização das Nações Unidas (ONU) a respeito de 

Economia Criativa. 

O estudo de caso é baseado, principalmente, na análise de áudios de Audiências 

Públicas das Comissões Permanentes de interesse da Câmara dos Deputados. As análises 

foram realizadas através de áudios encontrados no sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, 

que foram analisados, reescritos de forma resumida e interpretados com a ajuda dos estudos 

usados de referência neste trabalho. Além de realizar entrevista com a ex-Secretária da 

Economia Criativa do Ministério da Cultura para colaborar com o estudo. 

Advindo do desafio de entender a relação entre atores presentes no que foi 

caracterizado aqui como Fóruns Híbridos, a entrevista aparece interessante como auxílio neste 

trabalho. Esta possibilitou a análise de como foi introduzido o tema para a agenda pública, 

além de esclarecer dúvidas quanto às características gerais do tema. 

Como ouvinte de diversas audiências públicas e reuniões nas comissões 

parlamentares, pude contribuir para o trabalho com as observações de participante. Em 2015, 

trabalhei durante oito meses na Assessoria Parlamentar do Ministério da Cultura e, 

atualmente, exerço ofício em empresa de consultoria de Relações Governamentais, dando-me 

algum conhecimento prático do assunto aqui abordado e dos trâmites e relações exercidas nas 

comissões permanentes.  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 Ação Pública 

As Políticas Públicas aparecem em nosso cotidiano de diversas maneiras. São elas 

representadas por ações governamentais em áreas como saúde, moradia, transporte, educação, 

infraestrutura, trabalho, previdência social, meio ambiente, e etc.  

É perceptível a ideia comum, principalmente na doutrina jurídica,  de que as políticas 

públicas são de responsabilidade exclusiva do Estado. Entretanto, é possível realizar estudos 

sobre, por exemplo, a conexão de atores políticos (mandatários eleitos), atores tecnocráticos 

(advindos da administração pública) e atores sociais efetivamente afetados pelas políticas.  

A Sociologia da Ação Pública de Pierre Lascoumes e Patrick Le Galès (2012), afirma 

de maneira direta que o modelo clássico de olhar políticas públicas elaborado exclusivamente 

pelo Estado está fortemente ultrapassado. Pois vê-se cada vez mais interações entre atores 

públicos, privados, instituições financeiras, corporações internacionais, organizações não 

governamentais e agências multilaterais, com poderes de influenciar nas políticas. 

Levando em consideração esse emaranhado de interações, percebe-se que a expressão 

política pública seria pouco abrangente para o que se está passando nos dias de hoje. O 

conceito denominado como ação pública vai além da abrangência restrita da ação exclusiva 

do Estado, agregando não apenas uma atuação da administração estatal, mas sim atores 

públicos e privados, individuais e coletivos (LASCOUMES; LE GALÉS, 2012, p. 33).  Os 

atores para a ação pública atuam de forma conciliada em torno de objetivos comuns. Ou seja, 

há na contemporaneidade um movimento de mobilização de diversos atores, que se articulam 

entre si, para resolver problemas sociais. 

A abordagem chamada de Sociologia Política da Ação Pública fundamenta-se em 

rupturas com paradigmas tradicionalmente sedimentados na análise das políticas públicas. De 

relevante para este estudo, rompe-se a ideia do que os autores chamam de unicidade do 

Estado. Quebram com a ideia de que o Estado é uma instituição imparcial, racional, detentora 

do monopólio das políticas públicas e criam a percepção de que o Estado é conformado por 

atores, por sua vez, fortemente influenciados por grupos de pressão que atuam em inúmeros 

setores da gestão pública. (LASCOUMES, LE GALÉS, 2012, p. 50-52) 

Percebe-se que o Estado não se apresenta sempre acima dos interesses privados. Pois, 

no cotidiano, a relação entre o âmbito público e privado vem cada dia sendo mais presente, 

onde se vê trocas de conhecimento e ações entres ambos. Portanto, vê-se diversidade de 
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grupos que se encontram na formulação de decisões. Encontra-se mais que tecnocratas e elites 

burocráticas. Nessa heterogeneidade, há relações com grupos de pressão que defendem seus 

interesses, apresentam-se lógicas de especialização que se confrontam em procura de 

objetivos e meios de ação, trazendo conflitos constitutivos das tomadas de decisões. 

É importante, também, que se possa ir além do que os atores denominam criticamente 

por fetichismo da decisão, onde só se considera relevante o que se decide, mas esquece do que 

se tem atrás da ação de decidir. Conforme os autores, os bastidores, as discussões “ocultas” e 

atores “ocultos” são tão relevantes para funcionamento adequado de uma ação pública quanto 

os gestos visíveis e encenados. 

A partir dessas lentes, compreendemos a importância da quebra da crença em um 

monopólio estatal para incluir definitivamente a sociedade civil em todas as sequências das 

políticas públicas, desde a sua concepção, passando pela implementação, até a análise dos 

resultados. 

Os autores sistematizaram um modelo de análise para a ação pública propondo o 

Pentágono das Políticas Públicas, idealizado por cinco elementos (1- atores, 2- 

representações, 3- instituições, 4-  processos e 5- resultados) que se articulam entre si.  

Os atores estão inseridos no conceito em uma relação maior ou menor de interesses 

materiais e/ou simbólicos. Sendo individuais ou coletivos portam recursos e certa autonomia, 

estratégia e capacidade de fazer escolhas. As representações são espaços de conhecimento e 

normativos que dão significado as ações públicas, são eles que trazem condicionamento e 

reflexão. As instituições são os procedimentos legais da ação, são normas, regras, e rotinas 

que caracterizam as interações da ação pública em si. Os processos podem ser vistos como os 

procedimentos em quem as interações funcionam, são eles que trazem sentido para as 

múltiplas atividades realizadas pela mobilização dos atores individuais e coletivos. Já os 

resultados, como o próprio nome diz, são as consequências e causas da ação pública, ou seja, 

são os resultados encontrados durante e após as ações realizadas e interações dos elementos. 

(LASCOUMES, LE GALÈS, 2012, p. 45 e 46) 

Para a concepção, a implementação e a mudança de políticas é importante a 

comunicação entre atores dos âmbitos público e privado. A ação pública deve conter as 

melhores formulações de soluções que alcancem os desafios sociais das maneiras mais 

eficazes possíveis. Isso ocorre quando os atores sociais também estão inseridos nas formações 

de opiniões e podem se relacionar com políticos e tecnocratas para que, juntos, 

problematizem o fato social, discorram de soluções e formulem políticas que resolvam 
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problemas e não apenas criem dívidas e expectativas. Pois com um grupo heterogêneo nas 

discussões, se arbitraria com mais perspicácia as soluções. 

No entanto, quando discorremos de ações governamentais para soluções de problemas 

sociais, devemos levar em conta que só serão apresentadas ações que trazem solução após a 

entrada do fato problematizado na agenda pública. O fato social só se torna agenda pública 

quando a sociedade percebe que pode agir objetivamente. E é por isso que a interação entre 

atores é de extrema relevância para que a solução do fato problematizado esteja sendo 

discutida pelo poder público e nasça o problema político e do problema político se tenha 

discussões e soluções sejam apresentadas. 

Junto a um grupo de interesses diferentes, uma discussão tende a opiniões diferentes. 

É, então, com opiniões heterogêneas que aparecem controvérsias e estas são vista como 

possíveis pontos de qualificáveis melhorias, e devem ser estimuladas, pois a diversificação de 

referências traz a possibilidade de abrangência ampla dos problemas sociais. Problemas estes 

que devem ser solucionados de maneira geral, o que torna o trabalho de uma legislação única 

ainda mais complexo. 

Para Pierre Lascoumes e Patrick Le Galès o ingresso na agenda pública ocorre quando 

(1) a situação está em patamar alertado como verdadeiramente problemático, o que se 

justificaria a intervenção governamental. Além de que o (2) desafio deve ser tido como de 

interesse geral; e (3) o desafio  deve ser estudado e reformatado para que se enquadre nas 

competências administrativas estatais. Porém, a inclusão da agenda não dá garantias de 

resolução de problemas, mas sim esperanças de que o Estado irá trazer para as discussões a 

importância de soluções.  

Portanto, além das discussões serem trazidas para agenda pública, é, também, 

importante que a sociedade cobre o Estado perante as intervenções tomadas de decisões. É 

por meio de legislação que o Poder Executivo, os Ministérios, poderão regulamentar suas 

atividades e poderão agir em benefício da sociedade. Assim o Poder Executivo e Legislativo 

aparecem como aliado da sociedade para que ocorra corretamente a formulação e 

implementação das ações públicas. E é dever de todos que sejam cobradas prestação de 

contas que farão com que o Governo retorne com investimentos de melhorias no país, seja na 

área de infraestrutura, saúde, educação, cultura etc. 

Podemos considerar, como atores importantes para a militância de formulação das 

ações públicas, os atores, individuais ou coletivos, que em defesa de determinada causa e 

interesse coletivo representam grupos nas discussões de tomadas de decisões. Entende-se a 

importância das secretarias, associações, instituições e pessoas que lutam para que a discussão 
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permaneça na agenda pública, bem como, cobram prestações de contas e informações dos 

agentes públicos relacionados, no âmbito que incentivam o desenvolvimento da discussão. 

Estes também são considerados como mobilizadores da opinião pública e são eles que 

monitoram de perto a concepção, implementação e resultado das políticas públicas. 

(LASCOUMES, LE GALÈS, 2012) Portanto, é de extrema relevância que seja cada vez mais 

comum a criação e melhorias de meios e de motivação de participação da sociedade nas 

discussões. 

Salienta-se a importância de participação heterogênea nas discussões como 

possibilidade de participação de diversos grupos de interesse, não apenas os de conhecimento 

burocráticos e técnicos, mas também da sociedade civil que é fortemente afetada pelos 

problemas sociais. Assim, as ações públicas se relacionam às discussões entre os atores, que 

portadores de representações, interagindo entre os processos, instituições e resultados, que 

podem moldar a agenda pública em ações mais democráticas – questão a ser apresentada mais 

especialmente com a conceituação dos fóruns híbridos. 

4.2 Fóruns Híbridos 

Casos controversos, considerados polêmicos, trazem para o Estado grande dificuldade 

de como se entrar em consenso entre interesses diversos. A população afetada pode não se 

restringir a apenas aceitar e não opinar quanto seus interesses e receios, bem como, empresas 

privadas, organizações não-governamentais, instituições científicas, entre outros interessados, 

também podem tentar alcançar seus objetivos.  

Todos estão em seus direitos de cobrarem do Estado regulações e melhorias, mas 

como deve o Estado interagir em situações delicadas que podem trazer externalidades 

marcantes se a regulação for mal realizada? É, então, entendida a importância de que o 

assunto, independente de qual, seja bem discutido e elaborado de forma abrangente e 

qualificada no cenário complexo no qual nos inserimos. 

Surge nesse contexto a relação que deve existir entre leigos, cientistas e políticos, no 

qual é importante que estes articulem de maneira ampla para formulação de soluções dos 

problemas apresentados no que chama-se por fórum híbrido. É nessa situação que serão 

interligados os fatores que cada ator tem para atribuir na constituição de normas sociotécnicas 

(DAROIT, 2010) 

As normas sociotécnicas aqui abordadas, entendidas por Michel Callon e Aire Rip 

(1996), são como comportamentos que, quando levadas para o âmbito do poder público, se 
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transformam em uma obrigação legítima. É social por ser uma norma que afetará pessoas de 

carne e osso e técnica por abranger assuntos que irão proporcionar o formato da regra a se 

respeitar (CALLON, RIP, 1996). 

Nesses debates, a participação heterogênea que se apresenta, traz enriquecimento ao 

assunto e possibilita, com a intervenção e contribuição de conhecimentos de experts, a 

conciliação de interesses à discussão e a produção de normas características de preocupação 

com toda a sociedade. Os chamados experts, aparecem aqui como importantes mediadores 

dos debates, no cunho que irão propor uma norma sociotécnica que tenham vigor técnico do 

assunto e  sejam socialmente aceitáveis (já que afetam diretamente seres humanos). 

Importante enaltecer que os experts não são definidos previamente, é o campo de estudo em 

que se está inserido que proporcionará a definição de quem são os experts. 

É assim que se encontra a junção de intervenção dos polos da política, da ciência e do 

jurídico. Pois no fórum híbrido vê-se a possibilidade de compartilhamento e avaliação de 

conhecimento de atores com conhecimentos diversos, no qual se equilibra o que se sabe, o 

que se quer e como fazer para que as soluções sejam elaboradas de maneira mais completa, de 

interesse geral e direta possível (CALLON, RIP, 1996). 

O polo científico-técnico é o que compreende os que constroem os saberes da natureza 

e artefatos. Já o polo sociopolítico e econômico abrange os atores humanos, capacitados em 

opinar com seus conhecimentos sociais, expectativas e interesses.  E, por fim, o polo jurídico 

que traz as informações de procedimentos e regras que darão formato e recomendações para o 

trabalho dos experts (CALLON, RIP, 1996, p. 115).  

Os Fóruns Híbridos aparecem quando as interações entre os polos acima abordadas 

são mais complexas, entendendo a presença de uma grande diversidade de atores nesses 

espaços. Bem como, é de característica  do Fórum Híbrido a possibilidade de se constituir e se 

desconstituir redes de alianças que atravessam organizações e instituições, em função dos 

problemas encontrados e das argumentações elaboradas pelos protagonistas (CALLON, RIP, 

1996, p. 117). Os polos acima abordados aparecem nos Fóruns Híbridos, porém, não como 

universos distintos, mas sim ocorre uma união de ideias dos expertos de cada polo para que 

haja uma interpretação dos atores dos debates. E é através de três perguntas (“O que se 

sabe?”; “O que se quer?”; e “O que é necessário saber, como saber?”) que os atores de um 

Fórum Híbrido discutem de forma de igualdade de condições (CALLON, RIP, 1996).  

Como alternativas de reuniões democráticas, podemos ver as audiências públicas que 

são realizadas em Comissões Parlamentares com possibilidades de participação da população, 

bem como a de especialistas nos assuntos de interesse e políticos (atores da realização das 
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leis, etc). É com Callon, Lascoumes e Barthe (2009) que é discutida a construção de 

“democracia técnica”, com base nos espaços denominados como “fóruns híbridos”, onde se 

estabelece a contribuição entre leigos e cientistas para o desenvolvimento das políticas 

públicas com discussões dos problemas de forma ampla. Nesses espaços as controvérsias 

encontradas vão além do meio científico, abrangem também as questões sociais que afetam a 

população (DAROIT, 2010). 

Portanto, quando encontramos casos com necessidade de atuação emergencial que 

podemos ver a formação de fóruns híbridos, ou seja, a aparição de controversas possibilita a 

criação dos espaços que possibilitarão a formação de normas sociotécnicas. Fala-se “fóruns” 

por serem espaços abertos onde grupos de interesse podem discutir opções de técnicas 

envolvendo a coletividade e traçam ações. “Híbridos”, pois, os grupos envolvidos e pessoas 

que clamam por representatividade são grupos heterogêneos, incluindo especialistas, 

políticos, técnicos e leigos: e também porquês problemas que afetam os grupos mais 

diversificados possíveis, são entendidos e concretizados em diferentes formas (conforme 

CALLON, LASCOUMES e BARTHE, 2009). 

Nestes Fóruns Híbridos encontramos falas técnicas de difícil entendimento para 

pessoas de fora da área científica serem traduzidas a uma linguagem acessível. Há uma 

probabilidade crescente de formação desses espaços, onde se encontra a ideologia de que a 

verdade nunca está em apenas um dos lados.  Portanto, Callon, Lascoumes e Barthe (2009), 

com a estima pela pluralidade, relatam a existência de controvérsias sociotécnicas que 

obstaculizam um monopólio dos especialistas. Expertise, segundo os autores, é o resultado 

dos Fóruns, por meio da pluralidade dos confrontos entre leigos, expertos e também artefatos 

técnicos (sistemas peritos, instrumentos de medida), de forma a serem incorporados e 

estabilizados meios legítimos de análise, conhecimento plausível e verdadeiros protocolos. 

Para os autores da obra, é intrínseco que, para se alcançar a participação democrática, 

sejam respeitadas outras formas de pensamento, visões. É importante que seja incorporada  na 

linguagem técnica e aumentar o conhecimento científico com os leigos envolvidos, pois eles 

podem trazer o conhecimento de envolvimento empírico nos problemas. Portanto, deve-se 

somar ambos os conhecimentos e trabalhar a partir de controvérsias para que se resulte 

melhores soluções e, consequentemente, deve-se repelir as acusações de ignorância contra os 

profanos, não-experts, argumentos estes que são usados pelos experts nas disputas de 

interesse. 

Os fóruns híbridos não são formados a partir de uma ocorrência natural, mas sim a 

partir de uma luta de controvérsia em cima de um assunto. Algumas vezes podem ser 
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confrontos consideravelmente agressivos, mas trazem a magnitude da necessidade de colocar 

o discussão no âmbito do Estado. E para fazer parte desse processo de discussão, deve apoiar-

se em recursos e fazer alianças com a ideia de possibilitar que a relação de dominância seja 

equilibrada e, assim, os menos privilegiados também tenham voz ativa. Contudo, isso não 

significa tirar a força nas discussões do considerados fortes (técnicos e cientistas), mas sim 

que ocorra possibilidade de escutar e entender também os mais fracos (leigos) e respeitado o 

conhecimento e opinião dos interessados na discussão. Essa discussão, mesmo que com 

muitas controvérsias, pode trazer para o Fórum Híbrido a possibilidade de uma discussão 

mais completa do assunto abordado. Portanto, com a discussão heterogênea apresentada no 

Fórum, pode-se encontrar uma representação do assunto mais forte e completa, sem 

necessidade de desmerecimento de um ou outro, mas sim reconhecimento da importância de 

cada ator para a discussão. 

Dessa maneira, é a relação entre os polos que dão sustentação a um fórum híbrido, no 

âmbito em que a necessidade de participação e coexistência de conhecimentos de todos os 

níveis específicos são importantes. É na junção do saber empírico dos leigo, dos 

conhecimentos científicos dos experts e dos entendimentos burocráticos dos técnicos que são 

equilibradas as controvérsias para que desse fórum estimule ações públicas.  
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5 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Ministério da Cultura passou, durante os anos por modificações que o tornaram 

Secretaria da Cultura diretamente ligada à Presidência da República, em 1990, mas dois anos 

depois, o mesmo voltou a sua pasta original desvinculado da Presidência. Ainda, em 1999, 

seus recursos foram expandidos e, em 2003, a reestruturação do Ministério foi aprovada e se 

mostra com maior independência para aplicação de suas ações em suas áreas de atuação 

(BRASIL, MINC, 2016).  

A execução de projetos ligados a Economia Criativa já era, de maneira não-formal, 

vista pelo Ministério da Cultura como de importância antes mesmo da criação da Secretaria 

de Economia Criativa. Porém, foi com a criação da Secretaria, em 2011, que o assunto se 

unificou e que se possibilitou a inicial definição desse mercado e, então, da expansão de 

atuação da temática. 

Mesmo que antes houvesse pautas que se relacionassem com a Economia Criativa, foi 

com a criação da Secretaria de Economia Criativa que o Ministério se mostrou preocupado 

em dar concepção ao que essa economia abordaria, lembrando que devia essa ser em um 

âmbito de características brasileiras (BRASIL, MINC, 2011). A abordagem do tema ainda é 

inovadora, o que cria dificuldades para definições. Foi após inúmeras considerações, pela 

Secretaria, que caracterizaram a Economia Criativa como meio econômico que gera produtos 

a partir de atos criativos; esses produtos advém de uma cultura que cria um valor simbólico e 

resulta em produção de riqueza cultural, econômica e social. 

A Secretaria de Economia Criativa pretendia projetar ações que levassem para além de 

seu Ministério; que cultura também é economia e que, para o desenvolvimento no país, seria 

necessário estabelecer políticas públicas que entendessem a diversidade cultural brasileira 

como fundamental (BRASIL,MINC, 2011). Foi vista com a Secretaria a possibilidade de 

expansão do poder da Economia Criativa e, junto com as esperanças, surgiram demandas 

importantes. 

Nesse sentido, o Plano da Secretaria Criativa já apontava a necessidade de marco 

regulatório para a Economia Criativa. Não apenas para trazer a regulamentação em si, mas 

também como meio de traduzir ao Brasil a importância de se enxergar esse mercado como 

mais uma possibilidade de desenvolvimento econômico brasileiro, além de trazer 

diversificação cultural, integração social e redução de miséria - em todos os sentidos da 

palavra (BRASIL,MINC, 2011). A criação de um marco pretendia possibilitar uma 
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exploração mais eficiente e eficaz dos produtos criativos que muito são desvalorizados e 

desconhecidos. 

Dessa maneira, surge na discussão a presença das Comissões Permanentes na Câmara 

dos Deputados. Essa aparição não vem ao acaso, pois são as Comissões que primeiramente 

deliberaram o assunto inserido na agenda pública. Dentro delas há possibilidades de debates e 

se criam sentidos, e, algumas vezes, regulações sobre o tema foram orientadas. Portanto, esse 

estudo aparece com a oportunidade de se entender a transversalidade de relações entre os 

atores que se inserem nas discussões propostas pelas audiências públicas dentro da Comissão 

Permanente. Não apenas para se perceber resultados, mas sim, compreender as relações 

estabelecidas dentro desses espaços.  

Uma Comissão Permanente da Câmara dos Deputados, segundo Regimento Interno da 

Casa, é criada com intuito de apreciar as discussões que sejam de suas áreas temáticas. As 

Comissões são ambientes criados para a discussão de temas de interesse da sociedade civil, 

mas geralmente representada por Deputados. Conforme Brusco (2004), o histórico político do 

país reflete diretamente nas discussões dentro das Comissões Permanentes. 

Tem-se como prerrogativa a discussão de assuntos de interesse da sociedade no dado 

tempo, e, assim, é imprescindível a participação, não somente de políticos e burocratas que ali 

exercem seus papeis, como também de atores da sociedade em geral. A participação social 

observada em audiências públicas permitiria à população levar seus questionamentos, 

opiniões e interesses nas discussões pautadas. 

5.1 Economia Criativa 

O conceito de Economia Criativa apareceu pela primeira vez na Austrália. O 

presidente australiano na época, em 1991, acreditava que aquele país deveria ser visto como 

um país criativo. Os investimentos e incentivos com as Políticas Públicas voltadas para essa 

área haviam trazido para a Austrália, até 2011, crescimento de 8% ao ano do PIB, ou seja, um 

crescimento sustentável.  

A ideia de fomentação dessa economia surgiu também levando em conta que os 

segmentos criativos poluem pouco. Além da lógica de abundância, pois trabalha com 

criatividade, um bem infinito, a competitividade não é abordada de maneira ruim, pois a 

economia criativa trabalha com a colaboração entre os setores.  

É importante um pensamento amplo, onde se vê a abrangência gigantesca que o 

mercado proporciona, e a cada dia proporciona mais; de um circo simples para um circo com 
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estruturas magníficas e complexas, além da música, turismo, tecnologia (softwares), festas 

populares, moda, cinema, design de joias, arquitetura, artesanato, publicidade, livros 

(surgimento e advento de e-books ao livro tradicional), educação e muitos outros. 

Em se tratando da inovação de abordagem desse mercado, a Economia Criativa 

aparece no Brasil e no mundo como fonte importante de desenvolvimento econômico. O 

próprio nome traz referência, trata-se de uma economia que volta seus alicerces para 

produções econômicas advindas de produtos e serviços do setor cultural; moda, artesanatos, 

design, música, bem como, do setor de tecnologia e inovação - softwares, jogos eletrônicos e 

aparelhos de celular, entre muitos outros (SEBRAE, 2016).  

Segundo a Federação das Indústrias dos Estados do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2014), a 

economia Criativa no Brasil, em 2012, já contabilizava 2,7% do PIB. Este resultado já 

colocava o Brasil como um dos maiores fornecedores do setor naquele ano. Porém, ainda é de 

grande importância que a discussão seja adensada para que a economia criativa alcance a 

expressividade que, por exemplo, a Austrália, o Reino Unido e França possuem (SEBRAE, 

2016). A economia criativa nos países citados já é entendido pelo Estado como setor 

importante para o desenvolvimento econômico, incentivando e possibilitando que o setor 

criativo cresça e se destaque na economia desses países e sejam sustentáveis. 

Como referência de como a abordagem do assunto tem recém iniciada sua discussão 

em âmbito mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU), em 2008, publicou o primeiro 

relatório de Economia Criativa. De acordo com o Relatório de Economia Criativa de 2010, o 

segundo publicado pelas Nações Unidas, este tipo de economia, mesmo com a recessão 

econômica em que o mundo passava manteve seu desenvolvimento estável enquanto outros 

setores obtiveram reduções expressivas. O Relatório de 2010 afirma que: 
O mais importante é que a economia mundial enfrentou a mais severa recessão dos 
últimos 70 anos entre 2008 e 2009, o que prejudicou gravemente o crescimento, a 
geração de emprego e a qualidade de vida. A crise apontou para limitações das 
principais políticas econômicas, dando sinais claros da necessidade de profundas 
reformas econômicas e  financeiras, novas abordagens para o desenvolvimento de 
estratégias, além de melhor equilíbrio entre as funções do mercado e do governo. 
Novos caminhos para o desenvolvimento são necessários para reorientar as políticas 
em direção a estratégias de crescimento mais justas, sustentáveis e inclusivas que 
sejam capazes de acelerar o crescimento socioeconômico, gerar empregos e elevar 
os padrões de vida. Diante desse contexto, a economia criativa é uma opção de 
desenvolvimento viável. (BRASIL, 2012, p. XX) 

Segundo o Relatório de Economia Criativa 2010, o setor da economia criativa se 

manteve mais estável que outros setores aos choques externos da recessão, o que provou que 

este mercado foi um dos mais dinâmicos da economia mundial na década de 2000-2010. 

Portanto, tal setor econômico merece atenção não somente do setor privado, mas também do 
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Estado que precisa ter em suas perspectivas a criação de políticas adaptadas a essa nova 

modalidade, para que se possa utilizar de maneira proveitosa e gerar desenvolvimento. 

A Economia Criativa aparece no relatório como opção de desenvolvimento viável, no 

qual a produção de renda desse setor advêm primeiramente, como o nome diz, da criatividade. 

A possibilidade de matéria prima inicial é mais acessível para o produtor, pois, é a partir da 

criatividade que será realizado o bem ou serviço. A população mais pobre também participa 

nesse setor, mostrando características de um mercado diverso, possibilitando economias de 

países em desenvolvimento com grande potencial de participação. 

Boas estratégias de políticas públicas voltadas para esse ramo resultariam em 

aperfeiçoamento dessa economia e direcionaria o País para a geração de ganhos de 

desenvolvimento. Portanto, é necessário uma estratégia bem formulada junto ao Estado para 

que sejam aprimoradas as capacidades criativas e impulsionar os setores criativos que 

demonstram potencial (BRASIL, 2012). 

As ações realizadas em benefício da Economia Criativa para o Brasil, conforme o 

Relatório de 2010, devem ser advindas de articulação próxima entre sociedade civil e Estado, 

o que na discussão desse trabalho se encaixa perfeitamente, já que um dos intuitos se faz no 

entendimento da importância das discussões heterogêneas em um debate dentro das 

audiências públicas de comissões permanentes. Como recomenda o Relatório: 
Esforços devem ser orientados em direção ao funcionamento de um “nexo criativo” 
capaz de atrair investidores, construir capacidades empreendedoras, oferecer melhor 
acesso e infraestrutura a modernas tecnologias de TIC, de modo a se beneficiarem 
da convergência digital global, otimizando o potencial comercial de seus produtos 
criativos nos mercados nacional e internacional. Um efeito de transbordamento 
positivo certamente resultará em maiores níveis de geração de emprego, maiores 
oportunidades de fortalecimento das capacidades de inovação e alta qualidade de 
vida social e cultural. (BRASIL, 2012, p. XXIII) 

Segundo o Plano da Secretaria Criativa do Ministério da Cultura (2011), a diversidade 

do conteúdo cultural é marco importante para o desenvolvimento de um país, principalmente, 

para países denominados “em desenvolvimento”, como o Brasil. Foi nesse âmbito, que após a 

verificação de que o Brasil não se encontrava nem mesmo entre os 10 países em 

desenvolvimento com mais produtos criativos exportados, foi idealizada a Secretaria de 

Economia Criativa do Ministério da Cultura.  

Entre os desafios da criação de uma nova Secretaria, houve, primeiramente, a 

dificuldade de se conceituar uma economia que abrangia diversos setores em uma só. 

Portanto, para o Plano da Secretaria Criativa, essa economia advém do que não se pode tocar, 

mas sim do que se pode criar a partir dos conhecimentos e criatividade de um ser humano, ou 
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de um grupo, e dessa criação surgir uma produção de bens e serviços criativos que culminam 

em um novo mercado. 

Nesse novo contexto, a fusão de diversas linguagens e áreas aparece como grande 

propulsor, no âmbito perceptível de que um setor criativo trabalha com o outro, e não 

concorrem entre si (MINC, 2011). Aparece aqui uma perspectiva diferenciada do que se está 

acostumado a ter, pois os setores colaboram entre si para que resultados de bens e serviços 

sejam mais completos, elaborados e diferenciados. Além de trazer uma infinidade de 

possibilidades, tornando-se uma economia de exploração infinita, e não finita como o 

petróleo, água e etc. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011) 

Foi em meio a desafios que o Ministério da Cultura encontrou a idealização de uma 

nova institucionalidade baseada numa ideia de desenvolvimento econômico pautada pela 

diversidade cultural brasileira. A Secretaria de Economia Criativa veio no ideal de fomentar 

as políticas de incentivo à Economia Criativa, principalmente os pequenos produtores. As 

grandes indústria não eram foco dessa Secretaria. 

Cláudia Leitão, Secretária da Economia Criativa em 2011, em audiência pública de 

comissão permanente, afirmou que o setor era tão vasto que foi necessária uma Secretaria de 

âmbito nacional, o que mostrava a importância de maiores atenções ao tema (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2011). A criação de uma Secretaria específica para o monitoramento e 

incentivo às práticas culturais produtivas revelou a preocupação do Estado no assunto para a 

economia de um país considerado de extrema competência cultural, mas pouco explorada. 

Leitão iniciou sua fala com o intuito de trazer o entendimento de que Cultura é 

desenvolvimento. Trouxe para conhecimento as parcerias diversas que o Ministério da 

Cultura vinha conquistando para a efetivação de investimentos nessa nova economia, onde 

SEBRAE, IPEA, SESC e outros Ministérios estavam como parceiros. 

Para Kern, advogado citado no Plano da Secretaria de Economia Criativa, o mais novo 

elemento propulsor da sociedade contemporânea mundial, como recurso fundamental para 

crescimento e desenvolvimento, é a diversidade cultural (MINC, 2011, p. 21). Compreende-se 

com Kern a diversidade cultural não sendo apenas vista como um bem valorizado, mas 

também um ativo fundamental de crescimento para o país. 

Nesse trabalho, considera-se a Economia Criativa um setor transversal e portador de 

conceitos inovadores que são exigente de marcos legais. Essa demanda já vinha sido apontada 

no Plano da Secretaria Criativa, o que mostrava a luta do Ministério da Cultura para que esta 

economia se expandisse para além de ações pontuais, mas sim para atividades em todo o 

âmbito nacional de fortificação dos setores criativos. 
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No ano de 2015 a Secretaria de Economia Criativa foi extinta, pelo então Ministro da 

Cultura Sr. Juca Ferreira, com a prerrogativa de que a Economia Criativa seria lidada por 

todas as áreas do Ministério. Porém, a pauta dessa Secretaria já apresentava enfraquecimento 

desde 2013, no âmbito que a então Ministra Marta Suplicy já apresentava interesse de 

fechamento. Com isso, a pasta da Economia Criativa foi mais uma vez não entendida pelo 

Estado, além de ter sido perdida a oportunidade de continuação das ações programadas 

(LEITÃO, 2016). 

Segundo Cláudia Leitão (2016), em conversa realizada via skype para esse trabalho, a 

extinção da Secretaria da Economia Criativa representa que o Estado ainda não entende 

Economia Criativa, postergando a possível exploração de maneira sustentável e grandiosa, 

mas é, conforme a entrevistada, assunto inevitável para a agenda pública. 

A Secretaria criada em 2011, primeiramente, pretendia com o Ministério da Integração 

Nacional e SEBRAE fazer uma divisão regional com a lógica de que cultura é 

desenvolvimento municipal, estadual e federal. Portanto, era importante a realização de um 

pensamento voltado a todos os âmbitos, não somente a uma parte específica do país, mas sim 

em todo o território brasileiro. Quando criada, a Secretaria assinou grande parceria de 

mapeamento com o IBGE que traria números que quantificassem a força dessa economia e 

como expandi-la. A ideia era ir além do estado federativo, pensar de uma forma regional 

(Brasil todo). Porém, a extinção da Secretaria de Economia Criativa em 2015 ocasionou na 

paralisação dessa ação e de outras ações. 

O Plano da Secretaria da Economia Criativa (2011) veio, também, para esclarecer o 

que é Economia Criativa. Essa economia é baseada no intangível, é feita de bens que agregam 

um valor simbólico aos produtos e serviços. É um casamento feliz entre sociedade e 

conhecimento, avanço da tecnologia e a criatividade brasileira. O Brasil é um país criativo 

com grande domínio de tecnologia social, formatos novos para gestão, sobrevivência, 

assimetria regionais. Isso traz expertise para a Economia Criativa (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2011). 

A Economia Criativa estava crescendo no mundo, até 2011, 6% ao ano. Esse 

crescimento tendia a aumentar e ser cada dia mais sustentável. Já no Brasil, a economia 

criativa existe de maneira invisível, informal. O que é caracterizada por subterrânea e não 

representada, pois não há políticas públicas que incentivem a realização de bens e serviços 

criativos. Ainda, a economia criativa abrange pessoas físicas e não organizadas, aumentando 

cada dia mais a demanda por ações públicas específicas para o setor para possibilitar a 

formalização e organização dos profissionais criativos. 
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Ao compreender a força do Brasil para desenvolvimento desse mercado, a Secretaria 

de Economia Criativa listou cinco desafios para suas primeiras ações. São estas: 1- a 

quantificação da Economia Criativa, em todos os sentidos; 2- Criação de crédito para 

incentivo ao produtores criativos; 3- Pensar em uma nova educação; 4- Infraestrutura 

adequada; e 5- Entender os marcos regulatórios existentes que pudessem abranger economia 

criativa. 

A necessidade de (1) números de imediata; precisava-se de pesquisas que avaliassem e 

trouxessem valores reais relacionados a economia criativa no Brasil, o qual o país estava 

atrasado. O segundo desafio vinha com a possibilidade de criação de (2) créditos. Os 

produtores de cultura (artistas, etc) precisavam das agências de fomentos e dos bancos. Na 

época, o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) havia se comprometido a criar linhas 

de créditos que facilitassem os setores dessa economia, possibilitando que os pequenos 

produtores, foco da economia criativa, também conseguissem micro crédito para o negócio  e 

empreendimentos criativos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011). 

O terceiro desafio foi  pensar em uma (3) nova educação. Entendia como importância 

a união nas Universidades, SENAC, SEBRAE e entre outras instituições, para a existência de 

uma “revolução na educação”. Essa revolução entendida como um novo pensar no perfil do 

novo trabalho, levando em consideração a existência de inúmeras pessoas que não encontram 

possibilidades de atuar em outros setores por falta de incentivo ou conhecimento. A Economia 

Criativa vinha com a ideia de trazer novas possibilidades a todos, não somente as pessoas de 

grandes cidades com acessos facilitados. Bem como aparecia a importância da gesticulação 

entre Universidades, sociedade civil e empresas, para que se desenvolvesse novas tecnologias 

e pesquisas (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011). 

O quarto desafio era a (4) Infraestrutura. Era necessário se pensar em como produzir, 

circular, distribuir e criar mercados de consumo desses bens. O Brasil aparecia como 

consumidor de produtores alheios. Portanto era necessário que se produzisse e exportasse 

produtos criativos brasileiros, explorar o mercado criativo cada vez mais. Como ações 

exemplificadas pela Secretária, se apostaria nos profissionais audiovisuais, bem como, 

equilibrar a distribuição de cinemas, centro culturais, museus e incentivar o bordado, além de 

todos os pequenos produtores criativos. Reforçou os locais propícios à propagação de cultura 

que se encontram aglomerados na mesma região (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011). 

Por fim, o quinto desafio era o entendimento nos (5) marcos legais. Segundo a 

Secretária, sem desoneração tributária, sem regulações e benefícios trabalhista e entendimento 

de marcos legais, como o marco civil na internet, que beneficiasse a economia criativa, as 
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pessoas não saberão como explorá-la para o desenvolvimento econômico, cultural e social do 

país (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011).  

Foram esses desafios que criaram a Secretaria de Economia Criativa e trouxeram a 

intenção de trabalhar com Políticas Públicas para esse setor próspero. A Secretaria era 

entendida de tamanha transversalidade e articularidade entre inúmeros setores que se tinha 

mais que um plano de Secretaria, mas sim, um plano de âmbito federal. O Brasil Criativo 

vinha sendo planejado a partir da possibilidade de desenvolvimento dessa economia de forma 

sustentável, em que a interação, de forma resumida, de todas as instâncias e representações do 

país encontrada se provava necessária (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011). 

A transversalidade da Secretaria foi mostrada com as interações realizadas com o 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, Ministério do Turismo, com Ministério do Esporte e Ministério da 

Educação, além de interação entre bancos, entre os municípios, entre estados e o Estado 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011). 

Contribuindo para o debate na audiência pública, Marta Colabone, representante da 

Gerência de Estudos do SESC de São Paulo em 2011, afirmou na audiência pública de 22 de 

novembro de 2011 que a Câmara dos Deputados, com suas ações – audiência pública e muitas 

outras -  é importante espaço para trabalho que deve ser realizado em conjunto entre Iniciativa 

Pública e Privada. Em continuação à temática da audiência, informou a participação do SESC 

na formação de Gestores Culturais, pois os produtores tem grande expertise, mas não tem 

formação necessária para uma boa qualidade de diálogo com o mercado, o que os deixa para 

traz na obtenção de valores e exploração de seus produtos criativos. 

Segundo Marta Colabone, a Educação e Cultura tem que estar no centro do debate. 

Entendia que a interlocução entre essas pautas deveria mover o pensamento e, assim, as ações 

no país poderiam sim levar Economia Criativa a não ter a economia ditando o nosso dia a dia, 

o nossos anseios, as nossas necessidades, mas trazendo possibilidades diversas de 

desenvolvimento para o país.  

Colabone acreditava que uma economia deve advir de muitas culturas inseridas nela e 

dialogar com as necessidades da população. Dessa maneira a economia não determinaria o 

que a população deve fazer, mas sim estaria sendo desenvolvida por diversos setores. Ou seja, 

tendo a educação e cultura como premissa e entendendo como é fundamental que mudemos o 

pensamento de que a economia dita nossas atividades, poderíamos contribuir para outros 

caminhos, não só suprimindo os setores econômicos que existem, mas sim criando 

alternativas de escolhas individuais. Se as pessoas não encontram diversidade e/ou 
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conhecimento, elas não podem optar o que lhe melhor as convém. A Economia Criativa vem 

ao encontro desse ideal no sentido de que você amplia a possibilidade de conhecimento, 

exatamente para que se possa escolher caminhos melhores de atuação, de formação e de bem 

estar coletivo. 

5.2  Processo Legislativo 

Para chegarmos à explicação sobre Comissão Parlamentar Permanente, optou-se por 

passar por linhas gerais do que se chama por processo legislativo. Nos termos do art. 59 da 

Constituição Federal, a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis 

ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções são objeto 

do processo legislativo (BRASIL, 1988). No processo legislativo que uma proposição poderá 

ser transformada em Lei que sirva como regulação de conflitos de interesse entre a sociedade, 

instrumentalizando a ação do Estado (SILVA, 1964). 

Silva (1964) caracteriza a edição de leis em um regime representativo em meio 

democrático como solucionador de conflitos sociais, o qual elegeu seus representantes para as 

casas legislativas (Senado Federal e Câmara dos Deputados) pela população através das 

eleições. Estas edições normativas aparecem como propulsoras de segurança para as relações 

sociais. Portanto, o processo legislativo aparece aqui como modalidade existente para mediar 

controvérsias entre os diferentes interesses dos vários segmentos sociais. Na maioria da vezes, 

as soluções nas casas legislativas estabelecidas não vem exatamente como resultado de um 

desejo da maioria da população, mas sim do grupo político de maior influência política do 

momento (SILVA, 1964). 

Dessa forma, podemos identificar como pressupostos básicos do processo legislativo a 

existência de Parlamento, a proposição legislativa, a competência legislativa do Parlamento e 

a capacidade do proponente. Estes, indispensáveis para que as leis (atos normativos) sejam 

fonte de obrigação para o Estado e cidadãos (SILVA, 1964). Entende-se aqui como 

“proposição” no mesmo sentido que os regimentos internos das Casas do Congresso dão, 

qualquer matéria legislativa sujeita à apreciação das Comissões ou dos Plenários (BRASIL, 

2015). 

É do processo legislativo, a partir das normas previstas na Constituição Federal e nos 

regimentos internos das Casas Legislativas, a consistência do conjunto de atos praticados no 

âmbito dos órgão constitucionalmente competentes que visam editar normas gerais para a 

sociedade. Enxerga-se geralmente que o produto final do processo legislativo é a lei e 
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integrando os diferentes tipos normativos reconhecidos no ordenamento jurídico (VIEIRA, 

2005). 

Segundo Vieira (2005), levando em consideração o processo legislativo comum, 

podemos dividir o caminho de uma proposição em três grandes fases: a introdutória, a 

constitutiva e a complementar. Estas fases não serão aqui analisadas de maneira detalhada por 

não serem objetivo específico da pesquisa. Volta-se aqui para as ações específicas de uma 

audiência pública de Comissão Parlamentar Permanente. 

5.2.1 Comissão Parlamentar Permanente 

Inicia-se a identificação de uma Comissão Permanente no art. 58 da Constituição 

Federal 
O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, 
constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no 
ato de que resultar sua criação. 
§ 1o Na constituição das Mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto 
possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que 
participam da respectiva Casa. 
§ 2o Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 
I – discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a 
competência do plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da 
Casa; 
II –realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 
III – convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes 
a suas atribuições; 
IV–receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa 
contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas; 
V–solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 
VI –apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de 
desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. (BRASIL, 1988) 

A Comissão Permanente aparece para o processo legislativo como válvula de 

facilitação da deliberação de proposição, levando em consideração que  discute toda a 

proposição de maneira minuciosa antes de encaminhá-la ao Plenário (fase final em ambas 

Casas Legislativas), ou até mesmo defini-las sem a necessidade do Plenário (proposições 

terminativas nas Comissões). Esta possibilidade de definição de proposições, até mesmo sem 

deliberação Plenária, aponta para a importância que uma Comissão Parlamentar desempenha 

no processo decisório do Poder Legislativo. Portanto, é de suma relevância a atenção nos 

atores que participam da Comissão. Por conseguinte, tal possibilidade reforça a capacidade de 

desempenho de uma comissão nas funções e de estruturação do processo legislativo. (NEVES 

et al, 1980, p. 162) 

Uma comissão é composta apenas por parlamentares, ou seja, Senadores ou 

Deputados, o que não exclui que nas sessões das comissões parlamentares haja participação 
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de outras pessoas, geralmente com influência prática nas discussões e votos (Neves et al, 

1980, p. 166).  

No Regimento Interno da Câmara dos Deputados, artigo 22, encontra-se o seguinte:  
As Comissões da Câmara são: 
I - Permanentes, as de caráter técnico-legislativo ou especializado integrantes da 
estrutura institucional da Casa, co-partícipes e agentes do processo legiferante, que 
têm por finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidos ao seu exame e 
sobre eles deliberar, assim como exercer o acompanhamento dos planos e programas 
governamentais e a fiscalização orçamentária da União, no âmbito dos respectivos 
campos temáticos e áreas de atuação; (BRASIL, 2015) 

Portanto, as Comissões Permanentes são criadas de forma duradoura, para que nela 

sejam discutidos assuntos de importância determinada. A presidência da Câmara dos 

Deputados distribui para essas comissões permanentes as proposições que entende ser do 

assunto de competência de cada uma. Por exemplo, assuntos relacionados a Economia 

Criativa passarão, geralmente, pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 

Comércio e Serviços (CEDEICS), pela Comissão de Cultura (CCULT), Comissão de 

Educação (CE) e Comissão de Turismo (CTUR). Entende-se que as proposições relacionadas 

a Economia Criativa entrem em âmbito de competência de discussão dessas Comissões. 

Importante lembrar que, de acordo com o RICD uma matéria legislativa, um Projeto de Lei, 

por exemplo, normalmente passa por no máximo três Comissões Parlamentares, caso ocorra a 

necessidade de mais comissões, é criada uma Comissão Parlamentar Temporária Especial 

para deliberar apenas o projeto em específico. 

Após a deliberação das proposições nas comissões de competência, as matérias 

legislativas que necessitem, segundo a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, devem 

passar pela deliberação da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania que irá verificar 

os aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e de técnica legislativa da 

proposição. Além de que, quando necessário, o projeto também deverá ser apreciado pela 

Comissão de Finanças e Tributação para serem verificados os “aspectos financeiros e 

orçamentário público, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a 

lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, RICD 

2015, art. 53). 

De importante a partir das competências das comissões permanentes, segundo exposto 

no trecho do artigo 58 da Constituição Federal, temos, primeiramente, a discussão e 

deliberação dos projetos de lei que dispensarem a competência do Plenário. “Salvo os projetos 

de lei que apresentarem recurso de um décimo dos membros da Câmara dos Deputados.” 

(BRASIL, 2015) Como já observado acima, é de possibilidade, e previsto na Constituição, 

que projetos de lei tenham sua apreciação completa por comissão(ões) permanente(s).  
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Outra atribuição de uma comissão permanente é a realização de audiências públicas 

com entidades da sociedade civil. Nessas audiências públicas é que os parlamentares chamam 

representantes, geralmente especialistas e afetados pelo assunto, para que complementem 

discussões na comissão. Nas audiências, o assunto é geralmente discutido de forma ampla, 

atendendo às discussões de controvérsias que ali se apresentem.  

A convocação de Ministros de Estado para a prestação de informações também 

aparece como competência de uma comissão (BRASIL, 1988). Esta possibilidade demonstra 

a relevância que a comissão representa na relação com o Poder Executivo, já que existe a 

possibilidade de um Ministro em uma comissão prestar informações das ações sobre assuntos 

inerentes as atribuições do Ministério representado. 

Também é de competência das Comissões o recebimento de “petições, reclamações, 

representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou 

entidades pública”; “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”; e “apreciar 

programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles 

emitir parecer.” (BRASIL, 1988) Tais orientações mostram a possibilidade de transparência 

que a instância pode viabilizar, bem como a possibilidade de prestação de contas de 

autoridades ou entidades públicas para a sociedade civil.  

5.3 Audiências Públicas 

Há recentemente, como proposta de participação social, inúmeros fóruns públicos que 

criam novas formas de interação entre o Estado e sociedade. Estas propostas permitem que a 

interlocução entre atores sejam fortificadas e, dessa relação, se resulte em formulação, 

implementação e monitoramento de políticas públicas mais abrangentes. Como exemplo de 

algumas delas, tem-se as audiências e consultas públicas, mesas de negociação e ouvidorias 

(PIRES, VAZ, 2012). 

Segundo Roberto Pires e Alexandre Vaz (2012), uma audiência pública pode ser  

caracterizada como um encontro realizado a partir de convite dos atores do governo para que 

se tenha uma discussão mais ampla do assunto. Surgem como perspectiva de promover 

discussões mais elaboradas sobre um determinado assunto e é relevante a participação de 

pessoas, não somente advindas do meio técnico científico, governamental e políticos, como 

também que haja o comparecimento de representações da sociedade civil. 

Quando existe uma divergência, e/ou uma importância de se explicar uma temática 

específica, esses encontros surgem como alternativa de que exista um amplo debate (PIRES e 
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VAZ, 2012, p. 13). A audiência pública é continuamente utilizada nas Comissões 

Parlamentares da Câmara dos Deputados, pois aparecem como possibilidade de maior 

entendimento sobre uma temática. No caso deste trabalho, a discussão de Economia Criativa 

teve apreciado o assunto dentro de Audiências Públicas de Comissão Permanente por nove 

vezes entre 2011 E 2013, todas com intuito de explicar o assunto e implementá-lo na Casa 

Legislativa para regulações.  

Dessa forma, com a possibilidade da participação de representantes da sociedade civil 

e outros atores, o Governo tem a possibilidade de verificar as opiniões diversas, não apenas de 

técnicos da Casa Legislativa ou de alguma Instância do Governo. 

É, também, com esses encontros que acontecem a possibilidade de demonstração da 

importância do assunto para a agenda pública, bem como possibilidade de voz da sociedade 

civil como ator direto das ações públicas quanto ao assunto abordado. Não obstante, 

acontecem, a partir de uma audiência, os encontros pessoais entres atores de todos os 

representantes das instâncias para que estes possam articular interesses e possibilidades de 

desenvolvimento do assunto.   
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6 ANÁLISE 

6.1 Audiência Públicas  

Neste estudo, a análise acerca da economia criativa é feita através das discussões em 

audiências públicas nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados. Foram três 

audiências públicas e seis Seminários em que os áudios foram escutados e analisados para 

chegar nas reflexões aqui apresentadas.  

Segundo Duarte, Seminário “pertence a categoria vinculada à exposição com base na 

transmissão de conhecimentos específicos a respeito de um assunto relacionado à determinada 

área do conhecimento.” (DUARTE, 2016) Porém,  as características de audiência pública 

abordadas anteriormente se encaixam nos eventos apresentados como “Seminários” no sítio 

eletrônico da Câmara dos Deputados. Dessa forma, os Seminários foram aqui analisados 

como audiências públicas. 

No ano de 2011, houve a primeira audiência que pretendia abordar o tema de 

economia criativa em si, esta audiência serviu como grande força de entendimento para os 

atores interessados do que se tratava o tema e trazia preocupações iniciais. Esse evento 

analisado foi fortemente representado pelo Ministério da Cultura, o qual havia recentemente 

criado uma Secretaria de Economia Criativa para que lidasse com as problemáticas existentes 

e que propôs um plano de Economia Criativa.  

No ano de 2012, foram realizadas uma audiência públicas e seis Seminários que 

tiveram sua existência com objetivo específico de discutir a criação do Marco Regulatório da 

Economia Criativa. Este marco trazia a ideia de serem articuladas questões de propriedade 

intelectual, tributárias, trabalhistas, burocráticas e administrativas da economia criativa. Além 

de trazer o reconhecimento e especificidade do tema para que o Brasil pudesse explorar 

melhor este novo mercado e promover um desenvolvimento sustentável dessa economia no 

país. 

Na audiência do dia 11 de julho de 2012 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2012a), 

houve abertura dos trabalhos propostos com a explicação de que haveriam cinco eventos 

separados no dia seguinte, nos mesmos horários, para discutir três principais temas; (1) 

propriedade intelectual, (2) tributário e (3) trabalhista, e que as questões “burocráticos” e 

“administrativos” se encaixariam nos debates naturalmente. Cada uma das cinco audiências  

estavam em grupos específicos de áreas da economia criativa para, em cima de suas 

demandas específicas, discorrer os três temas principais.  
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Portanto, conforme dito em audiência pública (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2012b), a separação foi estabelecida da seguinte forma: Grupo de Trabalho 1 (GT1) - 

Patrimônio (patrimônio material, patrimônio imaterial, arquivos e museus); Grupo de 

Trabalho (GT2) - Expressões Culturais (culturas populares, culturas indígenas, culturas afro-

brasileiras, artesanato e gastronomia); Grupo de Trabalho 3 (GT3) - Artes (dança, música, 

circo, teatro, artes visuais); Grupo de Trabalho 4 (GT4) - Audiovisual, Livro, Leitura e 

Literatura (cinema e vídeo, publicações e mídias impressas, indústrias fonográficas e da 

música); e Grupo de Trabalho 5 (GT5) - Criações Funcionais (moda, design, gestão de marcas 

- branding, arquitetura, arte digital, publicidade). 

No ano de 2013, outra audiência pública foi feita para que se fosse discutido, 

novamente, os projetos que a Secretaria de Economia Criativa pretendia realizar. Essa 

audiência seguiu na prerrogativa de trazer entendimento às pessoas do que é economia 

criativa. O debate foi voltado para o conceito e expectativas dessa nova economia e que 

pretendia que fosse dada importância para o tema. Para representantes do Ministério da 

Cultura nessa audiência, a economia criativa é  advinda de uma sociedade criativa que gera 

novos meios de ganhos em uma economia. 

Dessa maneira, pode-se verificar que o debate de economia criativa específico foi forte 

durante três anos (2011 a 2013), coincidindo com a criação existência da Secretaria de 

Economia Criativa do Ministério da Cultura. Isso demonstra a importância que a Secretaria 

exercia, pois surgiram com a Secretaria planos e debates para a temática que levaram a uma 

interação entre o Ministério e a Câmara dos Deputados. Além da temática de economia 

criativa ter trazido a interação entre a sociedade civil e Estado. E, como abordado na 

discussão teórica, é necessário que haja interação entre atores para a viabilização de políticas 

púbicas. 

Após esses anos, a discussão sobre economia criativa não deixou de existir, mas 

deixou de ser abordada como temática de grande importância para o Ministério da Cultura e 

para as Comissões Permanentes. Segundo Cláudia Leitão, em entrevista realizada para este 

trabalho no dia sete de junho de 2016, a extinção da Secretaria provaria o não entendimento 

do Estado sobre o que é economia criativa. 

Os quadros foram realizados com intuito de exemplificar e relacionar a participação 

dos atores envolvidos na temática e poder implementar na discussão do estudo. Para a 

elaboração desses quadros, foi coletado os atores das audiências, suas representações no dado 

momento da audiência e o polo que representavam, segundo abordagem no referencial teórico 
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de Callon e Rip (1996) em que apresentam três polos (Polo Sociopolítico-econômico (1), Polo 

tecnocientífico (2) e Polo Jurídico(3)).  

Ressalta-se que a análise foi feita através dos áudios disponibilizados na Câmara, o 

que por algumas vezes impossibilitou a interpretação de atores. Estes inoportunos foram 

causados pelas pessoas não terem se identificado de forma formal, que possibilitaria 

informatizar suas representação, ou não terem falado no microfone, o que impossibilitou a 

escuta das falas. Apresenta-se como Anexo a esse trabalho os atores e representações 

exercidas, conforme o polo principal de vinculação. 

Foi perceptível, nas audiências de 2012, mesmo que com expressa ideia dos 

coordenadores dos eventos aqui analisados para que houvesse a maior interação entre todos, a 

separação de participação em cada audiência. Foi explicado, durante audiências, que essa 

separação foi realizada para meios de organização e de que as informações de cada evento 

seriam interlaçadas pelos relatores presentes nelas. Isso pode ser verificado nas tabelas, no 

âmbito em que as audiências tiveram participações geralmente entre dois polos, e outro polo 

apareceu pouco representado ou não foi representado. Dessa forma, percebe-se ainda a 

dificuldade que se encontra em realizações de fóruns completamente heterogêneos, já que ou 

ocorria a relação entre polo científico e polo jurídico, ou entre polo jurídico e polo 

sociopolítico, ou entre polo científico e polo socioeconômico. Porém, ainda acredita-se na 

importância de fóruns híbridos em que ocorra de fato a participação expressa dos três polos, 

não apenas de dois polos. 

Outro fator para comentar é a defasagem de políticos nas discussões temáticas nas 

audiências de 2012, conforme explicitado no Anexo I. Os deputados são de grande 

importância para a discussão, estes devem interagir com a temática e com outros atores para 

que a discussão tenha adensamento na agenda pública. Porém, não se pode ignorar que a 

discussão foi ministrada dentro da Câmara dos Deputados e possibilitou a presença e reforço 

do tema na Casa e que participantes que muitas vezes estavam presentes, mas não exerceram 

o poder da palavra, não estão registrados nos áudios. Dessa maneira, o assunto estando 

inserido na agenda, possibilita o poder de barganha dos atores junto com outros para 

crescimento da discussão. 

A participação dos produtores criativos foi expressiva nas audiências públicas 

analisadas, o que leva-se a perceber a vontade de interferir nas ações elaboradas que os 

afetam. É possível, também, mas não detalhado nos quadros elaborados, a questão de que um 

ator pode representar mais que um polo, levando em consideração que este pode obter 

conhecimentos que ultrapassem seus conhecimentos específicos, delimitados pelos polos. 
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Portanto, as audiências aqui analisadas foram diversificadas e bem elaboradas, mesmo 

que apresente-se críticas na questão de separação dos polos, como abordado acima, estas 

possibilitaram amplo debate heterogêneo na Casa Legislativa. A discussão, então, demonstrou 

sua importância para o Estado e sociedade civil, num âmbito que afeta a todos. 

6.2 Análise da ação pública das audiências públicas das comissões permanentes 
da Câmara dos Deputados sobre economia criativa 

Para Pierre Lascoumes e Patrick Le Galès (2012), um assunto entra na agenda pública 

apenas quando há o “cruzamento” de três fatores essenciais; (1) o tema precisa estar como um 

problema que se justifique estar no âmbito público;  (2) deve ser de interesse coletivo, ou seja, 

a sociedade tem que entender a problemática apresentada como de importância a ser discutida 

pelo Governo; e (3) o assunto, com seus problemas apresentados, devem ser ajustados para se 

encaixar nas competências do Estado.  

A partir dessa breve explicação, podemos analisar o porquê da Economia Criativa ter 

alcançado a agenda pública. Primeiramente, o país e o mundo passavam por recessão 

econômica, de maneira que trazia dificuldades na continuação do desenvolvimento 

econômico nos setores tradicionais existentes. Assim, a problemática apresentada é a 

dificuldade que se encontra em entender a Economia Criativa e como poder explorá-la. Esse 

novo mercado necessita de discussões elaboradas que, em Pierre Lascoumes e Patrick Le 

Galès (2012), podemos afirmar ser uma situação que necessite de ação estatal.  

Em segundo lugar, para a entrada do tema na agenda pública, a Economia Criativa 

trazia, também, possibilidade de um escape da tradicional exclusão dos pequenos produtores 

da economia que se está acostumado valorizar, como os de bordado, artesanatos, designers, 

entre outros. Também, a relação necessária entre educação, setor privado e setor público que a 

economia criativa aborda, traz a possível percepção de que todos são afetados. Ou seja, a 

problemática aqui aparece como sendo de interesse coletivo e necessidade de debate entre 

Estado, sociedade civil, setor econômico, especialistas, etc. 

E, por fim, o Estado, juntamente com a sociedade civil e outros atores, apareciam 

como importantes formuladores de ações públicas que incentivassem essa nova economia, as 

ações necessárias para o desenvolvimento da Economia Criativa dependem fortemente das 

competências estatais. Portanto, a colisão desses fatores citados acima possibilitou a entrada 

do assunto da Economia Criativa na agenda pública.  
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A ação pública, entendida por Pierre Lascoumes e Patrick Le Galès (2012) como 

ações que trazem a possibilidade de atuação não somente estatal, mas sim do conjunto da 

sociedade, se encaixa com a discussão da economia criativa perfeitamente. Esta depende da 

interação entre os elementos da ação pública (atores, representações, instituições, processos e 

resultados) e de conhecimentos diversos que possibilitam as ações públicas. Ou seja, é com a 

participação da sociedade civil e iniciativa privada junto ao Estado que as ações realizadas 

serão eficazes e não somente criarão expectativas. A ação pública revela a conexão entre os 

que são afetados pela problemática. 

Na audiência de 22 de novembro de 2011, tendo sido primeira audiência pública sobre 

Economia Criativa em Comissão Parlamentar realizada na Câmara dos Deputados, encontra-

se importantes relações procuradas nesse trabalho. Na ação pública vemos caracterizado a 

relação entre atores, representações,  instituições,  processos e resultados (LASCOUMES, 

LE GALÈS, 2012).  

Os deputados, representantes do Ministério da Cultura, SEBRAE, SESC e diversas 

outras associações que se interessam pelo tema, fazem parte dos atores, por temos da ação 

pública. Primeiramente, os deputados são essenciais para o assunto pautado na agenda 

pública, por serem eles que incluem os assuntos nos debates dentro da Casa Legislativa, 

possibilitam a criação de audiências públicas, as organizam e lideram os trabalhos nelas 

elaborados. Bem como exercem a tarefa de votar a favor ou contra as matérias legislativas que 

passam pelas Comissões. Ou seja, a interação com os deputados surge como de extrema 

importância para o tema, pois é, a partir do entendimento dos deputados de que o tema é 

necessário ser discutido e realizado legislações que o assunto será inicialmente pautado e 

percorrido pelos trâmites das Casas Legislativas.  

A matéria legislativa é fortemente afetada pelos deputados, pois eles irão acompanhar 

todo o trajeto de formação de uma norma sociotécnica. Dessa forma, a interação que 

encontramos entre os atores de uma audiência pública de comissão parlamentar surge como 

essencial para o andamento do tema. Tão importante quanto apresentar o tema à agenda 

pública, deve-se manter relação entre todos os atores, internos e externos ao Estado, para que 

os interesses diversos sejam levados aos debates e resultados que serão proporcionado em 

seguida, especificamente pelos deputados. 

Ainda sobre os atores da ação pública, na audiência pública de 22/11/2011, 

encontramos, os representantes legislativos, o Deputado Artur Bruno, o Deputado Tiririca, o 

Deputado Newtom Lima, o Deputado Costa Ferreira e a Deputada Fátima Bezerra. 

Representando a instância do Poder Executivo, temos a Secretária da Economia Criativa do 
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Ministério da Cultura de 2011. Já como representante do setor econômico, podemos 

considerar, Vinícius Lages do SEBRAE e Marta Colabone do SESC. Além de termos que 

considerar representantes que estavam presentes na audiência, mas por não terem exercido o 

poder de fala não foram registrados nos áudios analisados. Importante ressaltar que a 

interferências desses atores, mesmo que não registradas, são de extrema importância. Estes 

também exercem, durante, antes ou depois das audiências públicas, a luta pelos seus 

interesses, ou luta pelos interesses da instância que representam.  

A audiência de 22 de novembro de 2011 demonstra uma demanda do Poder Executivo 

para o Poder Legislativo, entendendo que era de interesse do Ministério da Cultura, e 

Ministérios vinculados pela Secretaria de Economia Criativa que se houvesse o entendimento 

do Legislativo, sociedade civil e iniciativa privada sobre o que abrangia o tema. Para assim 

possibilitar principalmente que a discussão na Casa Legislativa proporcionasse a criação de 

normas sociotécnicas, ou de modificações existentes, que incentivassem a economia criativa. 

A cobrança da sociedade civil para que o Executivo atue e o Legislativo regule, também surge 

aqui como demandas que são entrelaçadas e trazem, novamente, a perspectiva de interação 

entres os atores. 

Analisando os atores propriamente ditos, encontra-se interações que demandam e 

fazem das ações públicas um ciclo contínuo entre eles. A sociedade civil, o setor privado e 

organizações não governamentais demandam para do Executivo e Legislativos seus interesses 

e necessidades. Da mesma forma que o próprio Estado interagem entre si (entes federativos) e 

com a sociedade, por meio de “trocas” de cobranças e ações. Essa relação interna entre atores 

ocasionará na necessidade de interação com os outros elementos da ação pública, o que torna 

a ação pública ainda mais entrelaçada. 

O maior desafio da economia criativa, até os dias de hoje, é a dificuldade das pessoas 

entenderem o que é a economia criativa. Por isso, durante conversa com Cláudia Leitão (ex-

Secretária da Secretaria da Economia Criativa), em entrevista para este trabalho, ela afirmou a 

importância das audiências públicas como meio de explicar para Deputados, e a todos os 

atores relacionados, em termos mais acessíveis e claros o que é economia criativa e por quê 

ela é importante. Em adição, a audiência pública possibilita debates entre os atores e 

saneamento de dúvidas existentes. Esses debates criam subsídios para as interrelações entre 

atores, representações, instituições, processos e resultados. 

No âmbito do pentágono de políticas públicas, pode-se entender a representação de 

interesses, às vezes viabilizada por meio do que comumente se chama por “lobby”,  que os 

atores exercem e deliberam dentro das audiências públicas aqui estudadas como processos 
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para ação pública. Como explicado: “Processos são as formas de interação e sua 

recomposição no tempo. Eles justificam as múltiplas atividades de mobilização dos atores 

individuais e coletivos” (LASCOUMES, LE GALÈS, 2012, p. 46).  

Já como representações, na ideia da ação pública, percebe-se como as ideias e 

interesses dos atores da ação pública. Ou seja, representações são os conhecimentos e 

necessidades encontradas no assunto que darão sentido às ações públicas. Dessa forma, 

quando atores expressam seus interesses, estes estão exercendo a relação entre atores e 

representações. 

Por conseguinte,  dentro das audiências públicas, são expressadas as opiniões dos 

diversos atores encontrados na economia criativa. Na demanda pelo Marco Regulatório da 

Economia Criativa que representantes da sociedade civil, do setor econômico e do Estado 

mostraram seus interesses dos atores. Assim, é proporcionada às atividades conteúdo 

importantíssimo para as relações da ação pública. No caso, os debates das controvérsias, 

interesses e conhecimentos (representações) que caracterizam uma ação pública intersetorial. 

Outro elemento para a formação do Pentágono de Políticas Públicas da ação pública 

são as Instituições. Entende-se “instituições” por: “normas, regras, rotinas, procedimentos que 

governam as interações”( LASCOUMES e GALÈS, 2012, pp. 46). Portanto, as regras que 

devem ser seguidas dentro das Comissões Parlamentares da Câmara dos Deputados, quando 

realizam as audiências públicas do tema de economia criativa, são as características de uma 

instituição. Esta não é, pela ação pública, a Comissão Parlamentar como espaço físico, mas 

sim, entendida pela composição de regras dentro dela que “governam” as interações 

necessárias. Bem como dão à discussão legitimidade para que sejam consideradas parte da 

ação pública e que poderão proporcionar modificações e a criação de novas normas 

sociotécnicas. 

Neste trabalho as instituições aparecem caracterizadas pelas normas de procedimento 

que são encontradas nas Comissões e são seguidas para realizar debates do tema. Ainda, 

encontra-se os trâmites que são necessários serem seguidos para que as matérias legislativas 

sejam tramitadas pela Casa Legislativa. Também são instituições, no caso estudado, aquelas 

apontadas na discussão sobre processo legislativo. 

Para a análise dos resultados, podemos relacionar a ideia de que as próprias audiências 

públicas subsequentes são resultados das anteriores. Como resultado institucional, 

encontramos a criação de uma Frente Parlamentar Mista em Defesa da Economia Solidária e 

da Economia Criativa advindas das discussões e processos de barganha entre atores dentro do 
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Congresso Nacional. Esta não abordada no trabalho, mas que aparece aqui como 

incentivadora para mais interações.  

Há também, em tramitação na Câmara dos Deputados, Projeto de Lei que pretende 

instituir a Política Nacional de Incentivo à Economia Criativa (PL 3396/2015). Esse projeto é 

mostra de importante resultado das audiências públicas que debateram o Marco Regulatório 

da Economia Criativa e possibilitaram na coleta de insumos para que o projeto tenha sido 

criado. 

Foi possível verificar as interações que os atores realizam entre si para que as suas 

representações sejam elaboradas pelos processos dentro das prerrogativas das instituições 

proporcionam resultados para a ação pública. E é com essa relação que a ação pública 

viabiliza as possíveis normas sociotécnicas e outras formas de desenvolvimento. 

6.3 Audiências públicas como fóruns híbridos 

Uma audiência pública tem seu objetivo claro em abordar o tema proposto de maneira 

ampla e aberta a todos os interessados. É nela visto caráter de transparência: são transmitidas 

em tempo real pela Internet, há o acesso às notas taquigráficas, acervo de áudios e, algumas 

vezes, vídeos, bem como existe a possibilidade de estar presente na audiência sem 

necessidade de trâmites complicados. 

Interagindo com a ideia de transparência, a audiência pública apresenta sua 

característica de possibilitar o debate entre os atores interessados para que se haja 

entendimento de um assunto. Nesse sentido, um fórum híbrido, segundo Callon, Lascoumes e 

Barthe (2009), tem a participação de um grupo heterogêneo dentro de um espaço em que seja 

possível as discussões com participações e sejam ouvidos experts e também os não-experts. O 

intuito é a troca de conhecimentos para um debate amplo em que leigos e cientistas 

colaboram. Dessa forma, as audiências públicas aqui analisadas demonstraram a presença dos 

atores já abordados acima, além de terem possibilitado debates com diversos níveis de 

conhecimento para o entendimento do tema.   

Seguindo ideias de Michel Callon e Aire Rip (1996), um fórum híbrido é formado por 

discussões de problemas que não serão discutidos apenas pelos cientistas e técnicos da área. 

Os problemas são deliberados nesses espaços por grupos internos e externos. Esse é o 

trabalho do fórum híbrido, estudar não apenas a partir dos conhecimentos dos experts, mas 

interlaçar as opiniões e fatos trazidos pelos não-experts e trazer um equilíbrio. 
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Encontrou-se nesses espaços controvérsias que estimularam a existência da discussão. 

São a partir desses desafios de entendimento que os obstáculos são formados e a necessidade 

de discussão heterogênea é percebida. Um monopólio da discussão advinda dos experts não é 

aqui bem-vindo, no intuito de que os conhecimentos de diversos atores, sejam eles leigos ou 

experts, trazem crescimento para a discussão que pode resultar em normas sociotécnicas. 

Estas normas não devem ser manipuladas por um grupo em específico, mas sim abranger a 

todos com o maior grau de equilíbrio e abrangência possível.  

A dificuldade que os atores encontram em entender a economia criativa é mostrada 

perante a confusão de conceitos entre indústria criativa e economia criativa. Essa dificuldade 

pode ser tratada como uma controvérsia que o fórum híbrido pretende sanar. Segundo Cláudia 

Leitão, a indústria criativa aparece no escopo das grandes indústrias gráficas, 

cinematográficas, entre outras, que não necessariamente trabalham com os pequenos 

produtores. Já a economia criativa surge como possibilidade de incentivar os pequenos 

produtores criativos que são esquecidos pelo mercado e que se faz entender, pelo Estado e 

sociedade civil, que são possíveis propulsores de  desenvolvimento econômico. 

Foi percebido nas audiências públicas analisadas características fortes de fórum 

híbrido, já que as representações dos atores envolvidos se interlaçam sem que haja o 

desmerecimento de um ou outro, mas sim são trazidos para a discussão o respeito e o 

reconhecimento da importância do interesse de cada ator. Levantaram-se questões tributárias, 

trabalhistas e administrativas de reconhecimento da economia criativa durante as audiências. 

Essas questões podem ser entendidas como controvérsias, as quais são deliberadas por 

pessoas que trabalham na área da economia criativa e que se auto-intitulam leigos nessas 

áreas, mas que entendem a importância de compartilharem suas opiniões no tema (CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 2012f). Além de que, o desafio é surgido a partir do encontro dos 

conhecimentos específicos dos especialistas e dos leigos que estiveram presentes nas 

audiências analisadas. Conhecimentos estes que apresentam pontos importantes a serem 

considerados. 

Por conseguinte, encontramos na análise a junção do que Callon e Rip (1996) chamam 

de polos da política, da ciência e do jurídico. É nessa integração que encontramos o 

compartilhamento dos saberes diversos para que se equilibre o que se sabe, o que se quer e 

como fazer para que as soluções sejam elaboradas de maneira mais completa. 

Os representantes do polo científico-técnico nas audiências públicas de economia 

criativa foram as pessoas que trabalhavam como representantes de suas instituições e tinham 

conhecimentos específicos do que a temática aborda, podendo auxiliar na delimitação do tema 
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e na organização da discussão. Já no polo sociopolítico e econômico, abrange-se os atores que 

representavam os produtores criativos, ou seja, pessoas que produzem bens e serviços para a o 

desenvolvimento da economia criativa e que podem contribuir com conhecimentos sociais, 

expectativas e interesses. Por fim, no polo jurídico, encontramos os atores que podem, com 

seus conhecimentos específicos, dar formato e recomendações para a discussão e que 

auxiliam no entendimento de normas sociotécnicas já existentes. 

Portanto, nas audiências analisada, a participação dos três polos em congruência 

aparece mais que uma ideia idealista, mas como uma realidade da interação entre os atores 

envolvidos na qual estes se auxiliam e possibilitem criações de normas sociotécnicas. É assim 

que a audiência pública aparece como espaço para participação desses diversos atores e que 

eles possam expor suas observações e conhecimentos do tema e interajam para a chegada de  

um equilíbrio de entendimentos. 

Dessa maneira, a discussão se perdura com intuito de compreensão geral para as 

problemáticas que o tema encontra. No caso, após entendimento do que é economia criativa 

na audiência de 2011, apareceram as demandas das representações dos atores como as 

questões tributárias, trabalhistas e administrativas que foram abordadas em audiências 2012.  

Essas audiências de 2012 abordaram a temática da criação do Marco Regulatório da 

Economia Criativa. Tais audiências trouxeram participações expressivas de atores de todos os 

níveis de conhecimento específico que puderam auxiliar na discussão. 

Nesse âmbito, encontramos nas audiências públicas experts do assunto que surgem 

para apresentar as demandas para desenvolvimento do tema, a partir do âmbito do 

conhecimento específico do conceito de economia criativa. Além dos produtores criativos 

como dançarinos, artistas plásticos, artistas circenses, designers e outros, que estiveram 

presentes em audiências públicas realizadas pelas Comissões para esboçar suas preocupações 

e interesses na ação pública da economia criativa. Estes trouxeram importantes relatos e 

conhecimentos empíricos para a formulação da ação pública. Bem como colaboram com a 

expertise empírica, ou seja, eles apresentam fatos que vivenciam em seus dia-a-dia. E, como 

mediadores, estabelece-se os Deputados Federais, membros das Comissões e especialistas que 

intermediam os debates exercendo suas funções em apresentar e trazer para a discussão as 

peculiaridades do processos legislativo e proporcionar a possível criação do marco regulatório 

da economia criativa. Dessa maneira, encontra-se uma discussão com perspectivas dos atores 

diversificados para a ação pública. 

Em audiências públicas do dia 12 de julho de 2012 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2012f), os atores se reconheceram como leigos em questões tributárias. Porém, mesmo com o 
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baixo conhecimento específico, fazem grande participação na controvérsia de tributação. Para 

o fórum aqui analisado, o conhecimento de como os afetados pelas regras tributárias pensam, 

se sentem a respeito dela e como lidam com as dificuldades apresentadas são importantes para 

a discussão e resultados.  

Ainda sobre a auto avaliação dos representantes, avaliada acima, que incitam o não 

conhecimento específico na área debatida, mas a necessidade de expressar opinião, 

encontramos justamente o sentido de um fórum híbrido: a ampla discussão que se encontra 

entre atores heterogêneos dentro de em espaço que possibilita a deliberação de controvérsias 

importantes para o tema e que trarão resultados para a sociedade e o Estado. 

Ressalta-se que, apesar do tema economia criativa ser um tema abordado como 

inovador, se entende que os produtos e bens criativos não são novos, mas sim a visualização 

da temática é inovadora. Nesse âmbito, sabe-se que o artesanato, bordado, moda, design, entre 

outros, não são produtos novos, mas sim que apresentam dificuldades de se desenvolverem 

por dificuldades tributárias, administrativas e trabalhistas. Em acréscimo, a economia criativa 

é inovadora no intuito que traz visibilidade aos pequenos produtores, incentivo a interlocução 

entre produtos e serviços criativos e inovações constantes, além de possibilidades de 

crescimento econômico. 

Então, nas audiências públicas cria-se a possibilidade de demonstração da importância 

do debate no contexto público, bem como possibilidade de voz da sociedade civil como ator 

direto das ações públicas quanto ao assunto abordado. Não obstante, em  uma audiência os 

encontros pessoais entres atores de todos os representantes das instâncias são possíveis para 

que estes articulem interesses e possibilidades de desenvolvimento do assunto. 

Os eventos de 2012 realizados nas comissões permanentes tiveram como intuito de 

promover um amplo diálogo entre especialista e interessados na temática da economia criativa 

incluindo integrantes da administração pública, de instituições de ensino e pesquisa, 

representantes dos setores e empreendimentos criativos e da sociedade civil. Visava-se 

construir coletivamente diagnóstico, proposições e encaminhamento de propostas objetivas de 

adequação, renovação e modernização dos instrumentos legais nas áreas tributária, 

previdenciária/trabalhista e da propriedade intelectual que afetam o desenvolvimento dos 

setores criativos nacionais. 

É relevante ressaltar que nos eventos analisados do ano de 2012 (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2012a,b,c,d,e,f) ocorreu diferenciação de representação de polos em cada 

evento. A expressividade de representações nas audiências foram marcantes e fomentaram a 

discussão heterogênea para um desenvolvimento de resultados. No caso dos dois primeiros 
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eventos, representados no quadro 2 e 3, a participação do Polo Tecnocientífico e do Polo 

Jurídico foi expressiva. Leva-se, assim falta de representatividade do Polo Sociopolítico, os 

denominados como criadores para essas iniciais discussões (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2012a,b). Na discussão foi dito que a separação dos participante da maneira dada foi para 

melhor organização, o Polo Sociopolítico teve mais representantes nas discussões seguintes, 

as que foram separadas por setores, o que não desmerecia a participação desses na criação do 

diagnóstico que seria proposto, já que todos os debates foram analisados posteriormente para 

a criação de diagnóstico e propostas. 

O diagnóstico discutido nessas audiências não foi publicado ainda, tal trabalho está em 

mãos do Sr. Deputado Angelim que está trabalhando para a publicação e realizações de novas 

discussões a respeito do relatório e da temática(LEITÃO, 2016). Assim, percebe-se, 

novamente, a importância do processo de barganha que se encontra para desenvolvimento de 

políticas públicas. É na ação pública, na interação dos cinco elementos já abordados, que estas 

são viabilizadas. Além disso, é em fóruns híbridos que se encontra a possibilidade de 

discussão e possível e formulação de normas sociotécnicas mais efetivas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da análise elaborada percebeu-se a relevância da ação de múltiplos 

atores numa pauta na agenda pública. São estes que, portando interesses diversos, 

interagem entre si em fóruns híbridos que podem gerar ganho de densidade para a 

temática. Cada ator proporciona conhecimentos importantes no debate que podem ser 

são considerados para construção de normas sociotécnicas. Portanto, a imersão dos 

atores no tema é importante para incentivo do trabalho conjunto necessário no 

desenvolvimento de iniciativas governamentais e sociais referentes à economia 

criativa. 

É perceptível que a discussão da economia criativa na Câmara dos Deputados 

não obteve frequência contínua no decorrer dos anos, mas sim esporádica. A 

diminuição da frequência de reuniões parece ser coincidente com a extinção da 

Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura, o que remete à importância 

da relação dos Poderes Executivo e Legislativo nas discussões realizadas nos espaços 

da Casa Legislativa. Essa diminuição de discussão pode ser um reflexo das 

preocupações sociopolíticas e econômicas do país não avaliadas no trabalho, mas que 

trouxeram mudanças de percepções da relação entre Estado e sociedade. O intervalo 

de tempo prolongado entre as discussões causa para a economia criativa prejuízo, 

inclusive na elaboração de normas sociotécnicas que a incentivam, como o Marco 

Regulatório da Economia Criativa. Mesmo assim, nas análises das audiências foram 

perceptíveis as demandas crescentes de se voltar esforços de todos os atores 

envolvidos para o mercado criativo. 

O poder de barganha exercido pelas representações dos atores surgiu como 

importante fator para que as discussões tivessem êxito. São com as representações de 

interesses de cada ator que os debates tomaram densidade inicial e conquistaram 

espaço. A economia criativa aparecendo como tema de intersetorial teve em suas 

discussões interações entre Ministérios, Casas Legislativas e sociedade civil, 

exercendo fusão importantíssima para a ação pública. 

Na interação dos (1) atores, com seus interesses e (2) representações, debateu-

se em (3) processos e formalizados em (4) instituições, aferindo (5) resultados para a 

economia criativa. Esses cinco elementos analisados nesse trabalho, formadores do 

pentágono de políticas públicas, permitiram realizações de ações provenientes dentro 
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de um espaço em que a diversidade de colaboradores para o tema foram 

imprescindíveis. Tal relevância também traz para a discussão do tema a ideia de uma 

heterogeneidade de atores, atuando em fórum, poderem apontar caminhos para 

sucesso na conformação de novas normas sociotécnicas.  

No sentido da ação pública, os resultados não foram explícitos à primeira vista, 

já que era esperado que se encontrasse normas já existentes. Tal questionamento havia 

trazido dúvidas na identificação do quinto elemento. Entretanto, no decorrer da 

pesquisa, foi analisado que a temática era inovadora no âmbito público e que a própria 

inserção da economia criativa na pauta já era um resultado.  

Os resultados podem não ser os esperados, como leis e políticas públicas já 

sancionadas ou consolidadas, mas é percebido que as próprias audiências públicas 

analisadas são resultados de ações anteriores, como os processos de barganha entre 

atores. Encontra-se também na Câmara dos Deputados Projeto de Lei no 3396 de 2015 

para especifica criação de Política Nacional de Incentivo à Economia Criativa. 

Entende-se, então, que a economia criativa exige, ainda, maior entendimento e 

regulamentação adequada para seu devido desenvolvimento. Por isso, a discussão 

dentro das audiências públicas devem ser adensadas para apontar o diferencial da 

economia criativa, assim, proporcionando mais que desenvolvimento econômico, mas 

desenvolvimento social. 

Aparece aqui oportuna a colocação de que no ano de 2016, o qual este estudo 

foi elaborado, na crise em que o Brasil se encontra, foi demonstrado com atitudes do 

Estado o desconhecimento do poder da cultura para o desenvolvimento do País. 

Houve a quase extinção do Ministério da Cultura, mas que com a força popular o 

Estado desistiu da decisão de exclusão do Ministério. Dessa forma, encontra-se a força 

que a sociedade civil tem em opinar na Agenda Pública, bem como na preocupação e 

percepção da sociedade de que a economia criativa e a cultura é mais importante do 

que nosso Estado considera. 

Fica assim questionamentos iniciais para futuros estudos para análise além das 

Comissões Parlamentares, da importância da relação específica dos atores da ação 

pública e como as participações destes influenciam as discussões pautadas na agenda 

pública. Também, aproveita para exaltar o entendimento adquirido nesse estudo de 

como a representação social, vista como grupos de pressão de interesses, deve ser 

forte e crescer no dia-a-dia para a melhor criação de normas sociotécnicas e para 

propagar mais desenvolvimento paro o País.		  
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ANEXO I. 

 

Atores e representações exercidas em nove audiências públicas de comissões 

parlamentares sobre economia criativa 

 

Legenda: 

1- Polo Sociopolítico e econômico; 
2- Polo científico técnico; e 
3- Polo Jurídico. 

 

QUADRO 1 - AUDIÊNCIA PÚBLICA 22/11/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FONTE: Adaptado de Câmara dos Deputados, 20111 

 

QUADRO 2 - AUDIÊNCIA PÚBLICA 11/07/2012a 
Ator Representação (no dia do evento) Polo 

Alessandro Serafin 

Octaviani Luis 

Conselheiro do Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica – CADE 

3 

Allan Rocha Professor da Universidade Rural e da UFRJ 1, 2 

Armenio Cordola Diretor de Monitoramento de Políticas 

Nacionais 

2, 3 

Cláudia Sousa Leitão Secretária da Economia Criativa do MinC 2, 3 

Cristiano Borges Coordenador-Geral da Regulação de Direitos 

Autorais - Diretoria de Direitos Intelectuais do 

Ministério da Cultura (2 e 3) 

1, 2 

Du de Oliveira Músico 1 

Fátima Bezerra Deputada Federal 1, 3 

Ator Representação (no dia do evento) Polo 

Artur Bruno Deputado Federal 1, 3 

Cláudia Sousa Leitão Secretária da Economia Criativa do MinC 2 

Fátima Bezerra Deputada Federal 1, 3 

Francisco Escórcio Deputado Federal 1, 3 

Marta Raquel Colabone Gerência Estudos e Des. Do SESC SP 2 

Newton Lima Deputado Federal 1, 3 

Vinicius Lages Gerente da Unidade de Atendimento Coletivo 2 
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Francisco Humberto Cunha 

Filho 

Advogado da União - AGU - Professor da 

Universidade de Fortaleza (mestrado e 

doutorado) (3) 

2 

Guilherme Almeida Secretaria de Assuntos Legislativos do 

Ministério da Justiça - Especialista em Políticas 

Públicas e Gestão Governamental (3) 

3 

João Roberto Peixe Secretário de Articulação Institucional do 

MinC 

3 

José Maria Arruda de 

Andrade 

Professor da Universidade de São Paulo - 

Faculdade de Direito - Departamento de Direito 

Econômico-Financeiro (3) 

3 

José Rocha Deputado Federal 1, 3 

Luci Choinacki Deputado Federal 1, 3 

Newton Lima Deputado Federal 1, 3 

Pablo Ortellado Professor da USP Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades 

2 

Pedro Eugênio Deputado Federal 1, 3 

Roberto Fragale Filho Professor da Universidade Federal Fluminense  2 

Sérgio Maberti Secretário de Políticas Culturais do MinC 3 

Valério Ministério da Cultura de São Paulo 2 

Vitor Paulo O. Bittencourt Secretário Executivo do MinC 3 

Viviane Advogada e Professora 2 
FONTE: Adaptado de Câmara dos Deputados, 2012 

 

QUADRO 3 - AUDIÊNCIA PÚBLICA 12/07/2012b 
Ator Representação (no dia do evento) Polo 

Alexandre Participante 1 

Allan Souza Coordenador 3 

Cláudia Assessoria Legislativa da Câmara 3 

Fernanda Participante 1 

Geraldo Horta Alvarenga Coordenador, MinC 3 

Ivan Ferraro Participante 1 

Jairo Servidor da Câmara 3 
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Luís Antônio Coordenador 3 

Thales R. de Siqueira Coordenador 3 

Valério Benfica Participante 1 
FONTE: Adaptado de Câmara dos Deputados, 2012 

 
QUADRO 4 - AUDIÊNCIA PÚBLICAS 12/07/2012c 

Ator Representação (no dia do evento) Polo 

Armério Córdula Participante 1 

Cesária Macedo Participante 1 

Cláudia Ferreira Participante 1 

Fernando Barroso Participante 1 

Jairo Participante 1 

Rafael Neumayr Coordenador e Advogado ligado às questões de 

direito de propriedade, tributação e cultura 

3 

Selma Santiago Coordenadora 2, 3 
FONTE: Adaptado de Câmara dos Deputados, 2012 

 
QUADRO 5 - AUDIÊNCIA PÚBLICA 12/07/2012d 

Ator Representação (no dia do evento) Polo 

Aparecida Andreas Participante 1 

Francisco José Pinheiro Participante 1 

Jairo Secretário de Comissão Permanente 3 

Leandro Vagas Participante 1 

Lúcia Maria Participante 1 

Márcia Santana Participante 1 

Maria Lúcia Participante 1 

Renato Chartan Coordenador 1, 3 

Rodrigo Vieira Coordenador, Advogado 2, 3 

Roseni Participante 1 

Teresa Participante 1 

Vitor Garcia Participante 1 
FONTE: Adaptado de Câmara dos Deputados, 2012 

 
 
QUADRO 6 - AUDIÊNCIA PÚBLICA 12/07/2012e 
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Ator Representação (no dia do evento) Polo 

Bruno Porto Participante 1 

Danilo Participante 1 

Filipe Participante 1 

Fred Participante 1 

Jairo Secretário de Comissão 3 

Luís Antonio Ministério da Cultura 2, 3 

Marcelo Coimbra Advogado 3 

Marcos Participante 1 

Mauricio Participante 1 

Viviane Costa Participante 1 

Yuri Participante 1 
FONTE: Adaptado de Câmara dos Deputados, 2012 

 

QUADRO 7 - AUDIÊNCIA PÚBLICA 12/07/2012f 
Ator Representação (no dia do evento) Polo 

Alessandra Drummond Coordenadora 3 

Camilo Participante 1 

Carlos Mills Participante (Música) 1 

Du Oliveira Participante (músico) 1 

Dulce Silva Participante 1 

Eliana Finkelstein Participante (Arte Contemporânea) 1 

Felipe Juliano Participante  1 

Jairo Secretário de Comissão 3 

Janaina Valle Participante 1 

Junior Perim Participante (Circo) 1 

Leonardo Braga Participante 1 

Maia Participante (FUNARTE) 1 

Marcelo Carneiro Participante (Dança) 1 

Marcelo Veloso Participante 1 

Marcos Teixeira Participante (FUNARTE) 1 

Roberto Fragale Filho Participante (Professor) 2 

Rosa Coimbra Participante 3 
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Selma Participante 1 

Tereza C. R. de Oliveira Coordenadora 3 
FONTE: Adaptado de Câmara dos Deputados, 2012 

 

QUADRO 8 - AUDIÊNCIA PÚBLICA 12/07/2012g 
Ator Representação (no dia do evento) Polo 

Alessandra Drumond Expositora (Advogada) 1, 3 

Alexandre Participante 1 

Allan Souza Expositor (Advogado) 1, 3 

Américo Participante 1 

Danilo Barata Participante 1 

Francisco H. Cunha Filho Coordenador (Advogado da União) 1, 3 

Geraldo Horta Participante (Minc) 1, 2 

Ivan Ferrari Participante 1 

Leonardo Braga Participante 1 

Luis Antônio Gouveia Diretor de Des. e Monit. Sec. Criativa do MinC 2, 3 

Marcelo Coimbra Expositor 2 

Maria Lúcia Participante 1 

Rafael Neumayr Expositor (Advogado) 3 

Rodrigo Vieira  Expositor (Procuradoria Geral de Fortaleza) 2, 3 

Rosa Coimbra Participante 1 

Wellington Nascimento Participante 1 
FONTE: Adaptado de Câmara dos Deputados, 2012 

 

QUADRO 9 - AUDIÊNCIA 12/11/2013 
Ator Representação (no dia do evento) Polo 

Stepan Nercessian Deputado Federal 1, 3 

Marcos A. R. Carvalho Secretário da Secretaria Criativa do MinC 2, 3 

Luiz Antônio Gouveia de 

Oliveira 

Diretor de Desenvolvimento e Monitoramento da 

Secretaria de Economia Criativa do MinC 

2 

Geraldo Horta Assessor da Ministério da Cultura 2, 3 
FONTE: Adaptado de Câmara dos Deputados, 2013 


