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Lei Aldir Blanc:  

legado político para cultura na “era bolsonarista”?1 

Priscila Seixas da Costa2 

 
RESUMO: O trabalho é um recorte do doutorado em andamento que analisa a midiatização 
da Lei Rouanet – Lei Federal de Incentivo à Cultura - e os seus reflexos na transição política 
no Brasil. Este ensaio aborda o processo de aprovação da Lei Aldir Blanc – Lei de 
Emergência Cultural - refletindo sobre a mobilização dos perfis no Instagram 
“@leiemergenciacultural” e “@escolapoliticasculturais”. Haveria um legado político da Lei? 
Vitória da esquerda? Ou pauta midiática para “era bolsonarista”? 

 

INTRODUÇÃO 

O cenário da produção cultural no Brasil acompanha o processo de transição política do 

governo federal que passa da gestão do Partido dos Trabalhadores – PT para o que estou 

denominando “era bolsonarista”3. Em 2019, uma das primeiras medidas do atual governo foi 

deslocar as atividades do Ministério da Cultura – MINC, para criação da Secretaria Especial 

da Cultura, dentro do Ministério da Cidadania. Em 2020, uma nova diretriz levou a pasta para 

o Ministério do Turismo. Em meio à instabilidade e à insegurança na área cultural, gerada 

pela mudança de governo e pelo rebaixamento da pasta, a situação se agravou ainda mais com 

a dificuldade na manutenção de um representante no cargo de Secretário. A última mudança 

foi da atriz Regina Duarte4 que, exonerada, deixou a cadeira para o ator Mário Frias5 . 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT 4 – Políticas Culturais e Economia da Cultura, no VIII Seminário Internacional de 
Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano – PGMC - UFF. Mestre em Ciência da Arte 

e Bacharel em Produção Cultural, ambos pela pela UFF. Integrante do Grupo de Pesquisa Perfil-i e Emerge. E-
mail: seixasburburinho@gmail.com 

3 “Era”, segundo o dicionário online Priberam, significa um período com características específicas, que 
corresponde a uma nova disposição das coisas. Utilizo aqui como efeito retórico para reforçar o início de uma 
grande transformação no entendimento e nas políticas culturais a partir do governo federal de Jair Messias 
Bolsonaro, iniciado em janeiro de 2019. “Era”, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2008-
2021.www.dicionario.priberam.org. [consultado em 22.02.2021).   

4 Regina Blois Duarte (Franca, 5 de fevereiro de 1947) é uma atriz e diretora de teatro brasileira. Estreou em 
1965 na TV Excelsior, em papéis menores até se tornar protagonista de novelas como Anjo Marcado, Legião 
dos Esquecidos e O Terceiro Pecado. Em 1969,  a TV Excelsior foi à falência devido à crise financeira e a 
atriz, pouco tempo depois, transferiu-se para a Rede Globo, onde fez dezenas de personagens marcantes, como 
em Irmãos Coragem, Selva de Pedra, Sétimo Sentido, Roque Santeiro, Vale Tudo, Rainha da Sucata, O Astro 
(2011) e Malu Mulher, além da trilogia das Helenas em obras de Manoel Carlos – História de Amor, Por Amor 
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Este momento é abordado nesta comunicação a partir de um recorte da pesquisa de doutorado, 

em andamento, cujo objetivo é analisar e compreender como a “midiatização da Lei Rouanet” 

impactou significativamente a política cultural brasileira em um contexto de transição política 

no país6. A comunicação acontece no formato de ensaio por entender ser esta a maneira mais 

adequada de me colocar como sujeito implicado na pesquisa. Meu objetivo é partir do meu 

lugar de fala como gestora de projetos culturais na produtora Burburinho Cultural7, para 

produzir um entendimento sobre o processo de aprovação e implementação da Lei da 

Emergência Cultural - Lei Aldir Blanc, No. 14.017, de 29 de junho de 2020. Este percurso é 

abordado para o desenvolvimento da hipótese de que a Lei Aldir Blanc foi uma conquista da 

área cultural que envolveu, em sua concepção, artistas, trabalhadores de diferentes áreas, 

produtores e os gestores públicos dos governos anteriores à “era bolsonarista”. Esta conquista, 

instituída em um momento emergencial, pode aparecer agora como um legado do governo de 

Jair Bolsonaro. Assim, esta pesquisa procura investigar em que medida esse legado, que é 

avesso ao entendimento de cultura do atual governo8, pode se assentar como uma marca da 

sua gestão. Para construir esta análise me utilizo da minha própria experiência no atendimento 

a fazedores de arte, na produção e inscrição de projetos nos editais que foram abertos a partir 

da Lei, no acompanhamento da execução dos projetos e, diante das dificuldades encontradas, 

na compreensão dos meios de acesso aos recursos públicos. 

Como parte da pesquisa da tese, o acompanhamento dos debates que acarretaram a Lei Aldir 

Blanc tornou- se constante. Da leitura diária dos sites de redes sociais como o Instagram da 
                                                                                                                                                         

e Páginas da Vida. Assumiu a pasta da Secretaria Especial da Cultura, no governo de Jair Bolsonaro, em 4 de 
março de 2020, cargo que exerceu até 20 de maio do mesmo ano, para, alegadamente, assumir o comando da 
Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Regina Duarte. In Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em 
https:pt.wikipedia.org/wiki/Regina_Duarte. Acesso em 21-02-2021. 

5 Mário Luís Frias (Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1971) é um ator, cantor e apresentador de televisão brasileiro. 
Em junho de 2020, assumiu a Secretaria Especial da Cultura, no governo de Jair Bolsonaro. Em 1999, 
protagonizou a sexta temporada do seriado juvenil Malhação em um par romântico com Priscila Fantin na 
Rede Globo. De 2010 a 2013 apresentou o game show O Último Passageiro e também o programa sobre o 
universo country Super Bull Brasil na RedeTV!. Em 2016, se transferiu para a RecordTV, interpretando o rei 
Adoni-Zedeque em A Terra Prometida. Em 2019, retorna a Globo interpretando Guilherme em Verão 90. 
Mário Luís Frias. In Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em https:pt.wikipedia.org/wiki/Mario_Frias. 
Acesso em 21-02-2021. 

6 Resultado parcial do projeto de pesquisa “Lei Rouanet: análise midiática sobre a Lei Federal de Incentivo à 
cultura, ingresso 1/2019. 

7 A Burburinho é uma produtora cultural criada em 2006 com foco na gestão de projetos 
culturais.www.burburinhocultural.com.br 

8 O que se apresenta nas iniciativas da atual gestão para a Cultura advém de ideias de um grupo ideologicamente 
conservador, ligado ao governo por meio, principalmente, do “guru” Olavo de Carvalho. Esse fenômeno será 
analisado no desenvolvimento da tese por apresentar concepções de cultura e de política cultural sem 
precedentes na história do Brasil republicano.  
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@leiemergenciacultural e da @escolapoliticasculturais, os canais de Youtube das 

parlamentares, Benedita da Silva (PT-RJ), que apresentou o Projeto de Lei e o da Jandira 

Feghali (PCdoB), relatora do Projeto na Câmara de Deputados, as audiências de sessões da 

Câmara e do Senado até a sanção da Lei pelo presidente. Posteriormente à aprovação na 

esfera federal, acompanhei também a etapa de implantação da Lei no estado do Rio de Janeiro 

e no município do Rio de Janeiro.  

Entre março e setembro de 2020, em plena pandemia, ocorreu uma intensa mobilização para 

que fosse possível aprovar o orçamento histórico para a cultura de três bilhões de reais, tendo 

como diretriz principal, pela primeira vez, o uso totalmente descentralizado dos recursos. O 

orçamento visou atender os 5.568 municípios9 do país e dos 27 estados, com valores 

proporcionais e igualmente estabelecidos.  

Levando com consideração a experiência como produtora cultural, empreendimento privado, 

em atuação há 15 anos como gestora de recursos públicos via editais de incentivo fiscal, tendo 

em vista contribuir com a melhor compreensão do cenário atual, a partir de um olhar de 

dentro de uma das faces do sistema de cultura vigente no país. A reflexão neste ensaio é sobre 

os possíveis desdobramentos da Lei Aldir Blanc, de autoria de partidos de esquerda, fruto da 

mobilização de um corpo técnico e teórico que ocupou o MINC na gestão do PT e que foi 

sancionada pelo atual presidente. Serão abordados também os meios que permitiram a 

aprovação da Lei no Congresso e no Senado, assim como a sua implementação 

descentralizada. A questão que norteia este trabalho é: a Lei Aldir Blanc pode se estabelecer 

como um legado político da Era bolsonarista para a cultura? 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A produção cultural no Brasil, no recorte que proponho para análise, parte da implementação 

das leis de incentivo e percorre o meu lugar de fala. Começo pela explicação da função do 

produtor cultural formado e com bacharelado na área. A produção cultural e a atuação dos 

realizadores é algo tão antigo como o uso da arte como mercadoria. Entretanto, a 

institucionalização do campo da cultura no Brasil e o surgimento de graduações na área é 

oriundo, em grande parte, do surgimento do sistema cultural regido a partir das leis de 
                                                 
9 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Disponível em www.ibge.gov.br. Acesso em 

20-02-2021.  
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incentivo. O profissional formado e graduado sinaliza a existência de mercado de trabalho 

com demanda existente, mas o exercício da profissão não é tão evidente, assim como não é 

óbvio explicar o que pode ser realizado pelo profissional bacharel em Produção Cultural. 

Realizador de eventos? Produtor de festas? Assimilações imediatas surgem na definição da 

atuação profissional e diferem imensamente da expectativa e da formação proposta, como 

podemos observar na descrição do site da UFF, um dos primeiros cursos do país. 

No portal do Instituto de Arte e Comunicação Social - IACS10, da Universidade Federal 

Fluminense - UFF - Bacharelado em Produção Cultural, criado no ano de 1995, há a descrição 

da estrutura da graduação que contempla estudos das linguagens artísticas, das teorias da arte 

e da cultura e em especial do planejamento, organização e gestão da cultura. O site destaca 

que o profissional ocupa espaços de trabalho em produtoras culturais próprias, setores 

executivos e gestores de instituições culturais públicas e privadas, como mediadores entre 

artistas e públicos, pesquisadores e professores de instituições de ensino superior.  

Como podemos perceber na descrição acima, o trabalho do produtor cultural está atrelado ao 

fazer artístico e à exploração da arte como produto. O teatro, a música, a dança, as artes 

visuais, como manifestações para promover fruição, valor agregado à obra e geração de 

consumo, precisam estar inseridos em uma cadeia produtiva em que o produtor é uma peça 

fundamental. De forma bem simplificada, para contextualizar o que desejo trazer à luz  com a 

análise: o texto, o roteiro, a coreografia, o bailarino, o ator, deslocados de um sistema de 

produção não geram capital e não se inserem na lógica da mercadoria. O teatro sem público 

não se sustenta financeiramente. Se faz necessário produzir crenças, agregar valor e a figura 

do produtor cultural nessa lógica sempre esteve presente. A arte, por outro lado, nem sempre 

foi legitimada como trabalho e a compreensão do lugar da cultura no cotidiano é um tema 

ainda em discussão e permeia disputas e negociações que passam pela compreensão do Estado 

e do desenvolvimento da economia política da cultura. 

No Brasil, o advento, na década de 1990, das leis de incentivo à cultura reconfigurou o 

mercado, que precisou de mão de obra especializada para operar recursos através de um 

sistema que exigia a aprovação, por parte do governo, dos projetos culturais, submetidos por 

artistas e/ou produtoras; empresas jurídicas ou pessoas físicas. O volume de investimento via 

                                                 
10Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense – UFF. Disponível em 

http://iacs.sites.uff.br/graduacao_producao-cultural/. Acesso em 20-02-2021. 

http://iacs.sites.uff.br/graduacao_producao-cultural/
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patrocinadores - empresas privadas e públicas - que investem recursos para viabilização de 

projetos culturais alinhados aos interesses da marca se intensificou, potencializando pelo 

efeito da isenção fiscal. Os recursos para a área até a Lei Rouanet eram oriundos de políticas 

diretas do governo ou através de ações de marketing de grandes corporações que entendiam o 

investimento como uma possibilidade de retorno em vendas.  

Em 2016 ocorreu algo que foi possível observar no cotidiano e, portanto, gerador de 

inquietações para a investigação. A Lei Rouanet se tornou assunto recorrente a partir de 

pessoas que até então desconheciam o uso e o histórico do mecanismo. A resposta acerca da 

atividade do produtor cultural que estava associada a eventos, passou a ser atrelada ao 

profissional que trabalha com as leis de incentivo fiscal. O trabalho do produtor passou a estar 

atrelado à figura do gestor de projetos culturais incentivados. Esse fato, antes de provocar a 

hipótese inicial da pesquisa, aponta para uma reflexão acerca do lugar deste trabalhador 

bacharel em Produção Cultural. O produtor cultural que atua com gestão de recursos públicos 

está entre a elite cultural artística que compõe a burguesia intelectual inserida nos circuitos 

oficiais de fruição e massificação da arte através de meios tradicionais como a TV; e de outro 

lado junto à cultura que resiste na periferia que resiste e existe, potentes e de amplo impacto 

nos territórios, mas que tem dificuldade no acesso ao financiamento da arte A figura do 

produtor formado pela academia dialoga com os contextos, mas quem legitima a atuação 

deste profissional? É o título conquistado ou a prática que existe muito antes dos 30 anos da 

Lei Rouanet no Brasil? Solitário, o título não possibilita uma inserção automática e 

sustentável no mercado cultural. Entendo a função do produtor bacharelado como aquele que 

nasce no contexto das leis de incentivo e no fortalecimento da institucionalização da cultura 

no país e essa compreensão define a perspectiva desta pesquisa.  

 

METODOLOGIA 

A escolha dos conteúdos para a compreensão do movimento que desencadeou a Lei Aldir 

Blanc - publicados nos perfis no Instagram @leiemergenciacultural e 

@escolapoliticasculturais; na página no YouTube Emergência Cultural e no site da Escola de 

Políticas Culturais, se deve ao fato de essas mídias terem sido os canais que serviram de apoio 

às articulações políticas para a sua aprovação. Foram elas que também atuaram na 

mobilização pela garantia de implementação do mecanismo nos estados e municípios. Assim, 
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essas mídias se tornaram fundamentais para refletir sobre todo o processo. Para as análises 

foram identificados os gestores das mídias, a data de abertura dos sites e das contas em redes 

sociais, seguidores, comentários publicados antes, durante e depois da aprovação da Lei. O 

levantamento desses dados é somado ao relato da minha experiência no processo de 

atendimento aos fazedores de arte do Estado do Rio de Janeiro, entre outubro e dezembro de 

2020. 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

A Lei da Emergência Cultural é oriunda de um cenário de pandemia no Brasil, em que os 

profissionais que trabalham com público foram os primeiros atingidos na impossibilidade de 

manter abertos teatros, cinemas e casas de shows. Até mesmo o Carnaval, maior espetáculo 

em termos de público e recursos, não pode acontecer em 2021. Em março de 2020, início da 

pandemia, o tempo de sua duração ainda era incerto, mas uma das primeiras medidas de 

contenção da circulação do vírus Covid-19, foi o fechamento de espaços de convivência 

cultural. Diante desse contexto e a partir dos recursos existentes no Fundo Nacional de 

Cultura, a deputada federal Jandira Feghali e a deputada federal Benedita da Silva, 

protagonizaram a autoria e a articulação junto ao Congresso e ao Senado, para a aprovação da 

Lei que prevê auxílio emergencial para o setor cultural, com objetivo central de auxiliar 

artistas, coletivos e empresas que atuam na área.  

A mobilização em canais de redes sociais foi o meio utilizado para promover o engajamento 

com a sociedade civil e para gerar pressão popular. O perfil @leiemergenciacultural foi criado 

exclusivamente para tornar as informações do processo atualizadas, garantir a participação da 

sociedade civil, debater com fazedores de arte e cultura, divulgar os horários das plenárias de 

forma que fosse possível acompanhar o andamento das aprovações e a transparência no 

entendimento dos parlamentares favoráveis ao projeto de lei. Hoje a página 

leiemergenciacultural possui 21,3 mil seguidores sendo a primeira publicação realizada em 

maio de 2020. São 557 publicações em 09 meses, consolidando-se como o principal meio de 

acompanhamento e acesso à informação da Lei Aldir Blanc. Paralelo à criação da página, 

inseridos no mesmo contexto é concebida pelos mesmos atores sociais, nasce a Escola de 

Políticas Culturais. No Instagram da Escola, constam 1.315 seguidores, com 36 publicações, 

número muito inferior à página da Lei, mas não menos importante, visto que o conteúdo 
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veiculado compõe as bases teóricas e técnicas que permitiram haver suporte para elaboração, 

articulação, mobilização e aprovação da Lei Aldir Blanc11. 

A Escola de Políticas Culturais conta com a presença de Célio Turino12, nome 

importante para a implementação de diferentes políticas culturais no país, em especial, na 

gestão do PT no governo federal. A Escola assim se descreve:  

nasceu em junho de 2020 como um dos resultados da Articulação Nacional 
de Emergência Cultural, com a missão de contribuir com ações de formação, 
assessoria e inovação nas políticas para gestores culturais do setor público e 
da sociedade civil a fim de fortalecer as bases do Sistema Nacional de 
Cultura, a efetivação dos direitos culturais consagrados pela Constituição 
Federal de 1988, em defesa da democracia e do direito à vida e ao bem 
comum de todos os povos do Brasil13 

No acompanhamento do perfil @leiemergenciacultural algumas referências tornaram-se 

constantes como: a deputada Jandira Feghali, relatora da lei de Emergência Cultural e autora 

do Projeto de Lei Cultura Viva; o gestor cultural Alexandre Santini, responsável pelo Ponto 

de Cultura Tá na Rua; gestor cultural Marcelo Ricardo Ferreira do Ponto de Cultura NINA, o 

Pontão de Cultura de Campinas; a pedagoga Lillian Pacheco, coordenadora da Escola de 

Formação na Pedagogia Griô, e o articulador cultural Márcio Caires, mobilizador e 

articulador político do Projeto de Lei Griô Nacional. O corpo inicial que impulsionou as 

articulações trazem outras referências de importância capilar, como: Eduardo Barata, 

presidente da Associação de Produtores Teatrais do Rio - APTR; Úrsula Vidal, secretária de 

Cultura do Estado do Pará; Victor de Wolf, secretário de cultural de Niterói; Aline Mara 

Ribeiro, secretária Municipal de Cultura de Volta Redonda; Fabiano dos Santos Piúba, 

Secretário de Cultura do Estado do Ceará; Danielle Barros, Secretária de Cultura do Estado do 

Rio de Janeiro; Gabriel Portela, Secretário Municipal Adjunto de Cultura de Belo Horizonte; 

Márcia da Costa Rodrigues, gerente de cultura do Sesc Rio. Uma grande parte desse quadro 

                                                 
11 As informações sobre as mídias foram coletadas no dia 21 de fevereiro de 2021.  
12 Célio Turino foi secretário municipal de Cultura de Campinas de 1990 a 1992, Diretor do Departamento de 

Programas de Lazer na Secretaria de Esportes, na gestão de Marta Suplicy, e secretário na Secretaria da 
Cidadania Cultural do Ministério da Cultura entre 2004 e 2010, período em que criou o Programa Cultura 
Viva, política do Ministério da Cultura que marca uma mudança de paradigma na elaboração de políticas 
públicas para a Cultura no Brasil. O Programa Cultura Viva viabilizou a criação de mais de 2500 Pontos de 
Cultura espalhados em mais de mil municípios do Brasil, beneficiando mais de 8 milhões de pessoas e criando 
30.000 postos de trabalho. Além dos Pontos de Cultura situados no Brasil, o Programa Cultura Viva criou a 
concepção dos pontos de cultura para atender as comunidades de brasileiros no exterior. Chegaram a ser 
implantados projetos pilotos nos Estados Unidos e na França, mas dificuldades legais brasileiras para a 
remessa de dinheiro ao exterior praticamente inviabilizaram a iniciativa.  

13 Escola de Políticas Culturais. In http://escolapoliticasculturais.org/sobre/. Acesso em  21-02-2021. 
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de mobilização que atingiu o país está parcialmente mapeada no perfil 

@leiemergenciacultural e no perfil @escoladepoliticasculturais. 

Em uma primeira análise, é possível destacar a relação desses agentes com o Programa 

Cultura Viva14,de relatoria da própria deputada Jandira Feghali. Assim como é possível dizer 

que o perfil dos mobilizadores são, em sua maioria, oriundos de Pontos de Cultura - Programa 

de referência na gestão do PT. Este Programa foi impulsionado, inicialmente, pelo Ministro 

Gilberto Gil (gestão 2003-2008), e foi também uma pauta defendida pelo ministro posterior, 

Juca Ferreira. O Programa Cultura Viva gerou os pontos de cultura e fortaleceu iniciativas 

culturais em todo território nacional. A memória desta política pública, somada ao texto de 

relatoria da deputada Jandira e às manifestações de engajamento da sociedade civil através do 

resgate da rede Cultura Viva gerou o que foi possível analisar até aqui com o 

acompanhamento dos perfis do Instagram destacados, e do Youtube Emergência Cultural -  

plataforma onde eram realizados os encontros nacionais, os cursos de capacitação para 

implantação da Lei nos estados e municípios e os encontros de referências identitárias.  

Como pesquisadora e gestora cultural, no Rio de Janeiro, passei os últimos meses do ano 

atravessada pela demanda de inúmeros profissionais da área que, em um primeiro momento, 

não tinham ciência dos recursos mobilizados pela Lei, e, na medida que tiveram acesso à 

informação, não sabiam como se inscrever ou reunir o mínimo de documentos 

comprobatórios para submeter propostas e receber os recursos emergenciais. A realidade no 

Rio de Janeiro, é a de que muitos fazedores de arte não conhecem os mecanismos públicos de 

viabilidade de projetos. Sejam recursos diretos ou indiretos. A Lei Aldir Blanc teve como 

desafio, conseguir que o recurso chegasse na ponta, mas como isso seria possível diante de 

um Sistema Nacional de Cultura fragilizado? Nesse processo de meses de trabalho, na 

tentativa de atender o maior número de pessoas que chegaram com a demanda emergencial, 

com a minha experiência no campo, atuando também como observadora participante para 

recolher informações para a tese, foi possível identificar que até mesmo o carnaval carioca, 

produzido pelas Ligas das Escolas de Samba, não utilizou os recursos da Lei por não saber 

como acessá-la. Por outro lado, também foi possível identificar a indignação da área cultural 

diante da ausência de acesso direto a esses recursos para cultura em governos anteriores. 

                                                 
14 O Programa Cultura Viva surgiu na gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura e teve como objetivo, 
dentre outros, fomentar pontos de cultura em todo país, buscando descentralizar recursos públicos que estavam 
concentrados no eixo Rio-São Paulo. 
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Essas informações levaram à pergunta-título do artigo que pretendo debater durante o 

seminário: mesmo tendo sido concebida por agentes ligados aos governos do PT, a Lei Aldir 

Blanc será um legado político da “era bolsonarista”? 

 
BIBLIOGRAFIA 

BRASIL. Lei Aldir Blanc, n. 14.017, de 29 de junho de 2020. Dispõe sobre as ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020. Brasília, 2020.  

BRASIL. Lei Rouanet, n. 8.313 do dia 23 de dezembro de 1991. Restabelece princípios da 
Lei n. 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) 
e dá outras providências. Brasília, 1991.  

Burburinho Cultural. Disponível em www.burburinhocultural.com.br. Acesso em 20-02-2021. 

Como anda a lei Aldir Blanc? file:///Users/priscilaseixasdacosta/Desktop/LIVRO-COMO-
ANDA-A-LEI%20ALDIR-BLANC.pdf 

Escola de Políticas Culturais (Instagram) . Disponível em 
https://www.instagram.com/escoladepoliticasculturais/. Acesso em 20-02-2021.  

Escola, Políticas Culturais (site). Disponível em http://escolapoliticasculturais.org/. Acesso 
em 21-02-2021. 

Lei de Emergência Cultural (Instagram). Disponível em 
https://www.instagram.com/leiemergenciacultural/. Acesso em 20.02.2021. 

Instituto Brasileiro de Geografia e estatística - IBGE. Disponível em www.ibge.gov.br. 
Acesso em 20-02-2021. 

Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense – 
UFF. Disponível em http://iacs.sites.uf 

http://www.burburinhocultural.com.br/
about:blank
about:blank
https://www.instagram.com/escoladepoliticasculturais/
http://escolapoliticasculturais.org/
https://www.instagram.com/leiemergenciacultural/

