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Resumo 

Esta dissertação tem o propósito de verificar um novo estágio de mudança institucional do 

campo do cinema em Pernambuco, a partir de pressões do ambiente técnico e institucional. 

Procurou-se para tanto, utilizar diferentes marcos teóricos que conferiram a esta pesquisa um 

caráter interdisciplinar advindo da Teoria Institucional, dos conceitos da Nova Sociologia 

Econômica, a qual denota a visão de imersão social (Embeddedness) e de uma abordagem 

política das ações ocorrentes no campo. Metodologicamente optou-se por uma abordagem 

qualitativa de análise dos dados primários e secundários, através da realização de 15 

entrevistas, e levantamentos bibliográfico e documental, utilizando uma interpretação do 

discurso e do conteúdo desses dados. O estudo embora denote uma perspectiva longitudinal 

em relação ao histórico da formação do campo, ele caracteriza-se principalmente como 

seccional, dada à ênfase sobre o período mais indicativo da ocorrência de prováveis mudanças 

nas relações entre os atores do campo. Nesta fase, foram abordados o papel do Estado e 

mercado e suas influências nessas mudanças, sendo realizada também uma descrição dos 

atores mais representativos do campo, identificando os seus objetivos, papéis desempenhados 

e ações efetivadas, a fim de desvendar os interesses que permeiam as suas relações. Os 

resultados analisados sugerem que o campo do cinema em Pernambuco, ainda está em 

processo de formação e que apesar de uma forte influência de uma lógica instrumental, ele é 

visto como uma verdadeira estrutura social, tanto pelos benefícios sociais que o mercado de 

preços pode oferecer, quanto pela forte tradição de Pernambuco em se fazer um cinema 

cultural, o qual vem sendo corroborado por uma mudança de ação do Governo Estadual.    

Palavras-Chave: Cinema. Campo organizacional. Construção social. Mercado e Estado. 

Mudança Institucional. 
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Abstract 

This work has the intention to verify a new period of training of institutional change of the 

field of the cinema in Pernambuco, from pressures of the environment institutional and 

technician.  It was looked for in such a way, to use different theoretical landmarks that had 

conferred to this research a character to interdisciplinary happened of the Institutional Theory, 

of the concepts of the New Economic Sociology, which denotes the vision of social 

immersion (Embeddedness) and a boarding politics of the occurrences actions in the field.  

Methodologically, was opted to a qualitative boarding of analysis of the primary and 

secondary data, through the accomplishment of 15 interviews, and surveys bibliographical 

and documentary, using an interpretation of the speech and the content of these data.  The 

study even so it denotes a longitudinal perspective in relation to the description of the 

formation of the field, it is characterized mainly as sectional, given to the emphasis on the 

period most indicative of the occurrence of probable changes in the relations between the 

actors of the field.  In this phase, the paper of the State and market and its influences in these 

changes had been boarded, being carried through also a description of the actors most 

representative of the field, identifying its played objectives, roles and accomplished actions, in 

order to unmask the interests that refer its relations.  The analyzed results suggest that the 

field of the cinema in Pernambuco, still is in formation process and that although one strong 

influence of an instrumental logic, it is seen as a true social structure, as much for the social 

benefits that the market of prices can offer, how much for the strong tradition of Pernambuco 

in if making a cultural cinema, which comes being corroborated for a change of action of the 

State Government. 

Key-Words: Cinema. Organizational Field.  Social Construction.  Market and State.  

Institucional Change. 
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1  Introdução 
 

Quando os irmãos Lumière projetaram pela primeira vez a exibição de um filme para o 

público, em 28 de Dezembro de 1895, o cinema passou a ocupar um espaço na vida social das 

pessoas, despertando-lhes a vontade de conhecer um outro universo que mistura a realidade a 

um toque de sonhos e fantasias.  

O surgimento do cinema no mundo está atrelado a uma exibição pública e paga, 

realizada com êxito pelos irmãos Lumière no Salon Iden do Grand Café, em Paris. No Brasil, 

mesmo tendo ocorrido a exibição da primeira sessão em 8 de Julho de 1896, ou seja, apenas 

sete meses após a sua primeira exibição em Paris, o seu nascimento está vinculado a uma 

filmagem, um documentário sobre a Baía de Guanabara, realizada por Afonso Segreto em 19 

de Julho de 1898. Nesse contexto, o discurso histórico do cinema brasileiro foi orientado 

predominantemente pela ótica da produção, sendo o seu nascimento atribuído a uma filmagem 

(BERNADET, 1995). 

Esta filosofia que entende o cinema como sendo essencialmente a realização de filmes, 

predominou durante muito tempo na área cinematográfica, contudo, segundo Bernardet 

(1995), parece chegar ao fim, devido ao fato de que um filme não se realiza em si mesmo e 

sim nas salas de exibição. Isto remete ao entendimento de que a atividade cinematográfica 

deva ser considerada como um todo, o que inclui desde a sua produção, distribuição e 

finalmente exibição de filmes. 

Para dar conta dessa relação e das demais que ocorrem em torno da atividade 

cinematográfica em Pernambuco, recorreu-se ao conceito de campo organizacional, proposto 

por DiMaggio e Powell (2001),o qual engloba o conjunto de organizações que direta ou 

indiretamente se relacionam e se influenciam mutuamente, compartilhando um sistema de 

significados comum, apoiando um dado tipo de produto ou serviço. Trata-se de um espaço 
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social regido por um sistema comum de normas, crenças e valores, onde as organizações se 

relacionam defendendo os seus próprios interesses. 

Apesar de decorrido mais de um século do seu surgimento, e mesmo com o avanço 

tecnológico, o qual possibilitou o aparecimento de novos materiais para a exibição da imagem 

em movimento, como a televisão por assinatura, o DVD, o vídeo e a TV aberta, o cinema se 

destaca ainda hoje, como uma importante vitrine para a exibição de filmes, representando não 

só o gosto de um público em apreciar a arte da imagem em movimento, mas também os 

interesses daqueles que estão envolvidos na sua realização. Assim, a atividade cinematográfica 

está relacionada não só a um evento social e cultural, mas também a um contexto político e 

econômico. 

Percebe-se que razões de ordem estrutural e institucional vêm impactando o cinema 

em Pernambuco nos últimos tempos, colaborando para uma trajetória de crises e de sucessos. 

Nesse sentido, parece apropriado analisar as mudanças ocorridas no campo cinematográfico, a 

partir das pressões do ambiente. 

A Teoria Institucional deu uma importante contribuição para a reconceitualização do 

ambiente nos estudos organizacionais, quando passou a considerar além dos aspectos 

técnicos, a influência de preceitos institucionais, sobre o desempenho e sobrevivência das 

organizações. Passou-se a considerar então, a existência de dois tipos de ambiente, o técnico, 

cuja prioridade é o controle efetivo e eficiente dos processos de trabalho, representado pelas 

trocas de produtos e serviços, e o ambiente institucional que envolve as regras e valores, os 

quais as organizações devem se ajustar para obterem apoio e legitimidade (MEYER; SCOTT, 

2001).  

Nesse aspecto, o cinema - considerado um importante meio de comunicação, uma 

linguagem que ajuda a retratar os aspectos de uma sociedade -, recebe influência tanto de um 
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ambiente técnico quanto institucional. Salienta-se, no entanto, o fato de que tais influências 

podem colaborar para diferentes concepções de mercado. 

É cada vez mais crescente a presença do ambiente técnico na atividade 

cinematográfica, devido principalmente à associação do cinema a uma indústria do 

entretenimento e lazer. A partir desse ambiente, o cinema pode ser percebido como um 

mercado de preços, um negócio que ressalta a importância do filme como um produto 

comercial, sendo as relações ocorrentes entre os atores organizacionais guiadas por uma 

lógica instrumental de custo e benefício, cujo objetivo é a maximização dos interesses 

próprios e a obtenção do lucro.  

Por outro lado, o cinema pode estar atrelado a um mercado de construção social que 

enfatiza a inserção e disseminação da cultura local. Tal mercado considera o filme como um 

produto cultural, sendo a ação dos atores que o constituem direcionadas para o alcance da 

estabilidade e sobrevivência. 

Ademais, à medida que valores sociais e econômicos permeiam o cinema faz-se 

necessário uma intervenção por parte do Estado. Assim, o Estado enquanto instituição é 

considerado um importante ator na definição das regras para que os demais atores 

organizacionais realizem e mantenham as relações de trocas ocorrentes no mercado 

(FLIGSTEIN, 2001b). 

O debate sobre o papel que o Estado deve desempenhar em relação às políticas 

culturais, vem cada vez mais ganhando respaldo nos diais atuais. Nesse sentido, será 

considerada nesta pesquisa, a ação estatal no âmbito do Governo Estadual, relativa às políticas 

para o setor cinematográfico, devido principalmente a uma aparente mudança na sua lógica de 

ação, no que diz respeito às leis de incentivo à cultura. 

Frente a essas colocações apresentadas, torna-se salutar investigar o seguinte problema 

de pesquisa: 
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Até que ponto pressões do ambiente originaram um novo estágio de mudança 

institucional no campo do cinema em Pernambuco? 

 

Para o desenvolvimento da temática a ser investigada, torna-se necessário o seu 

desdobramento em objetivos específicos, que ajudarão a melhor entender o objetivo geral. 

 

 

1.1  Objetivo geral 

 Analisar a repercussão das pressões ambientais para mudanças nas relações entre as 

organizações do campo do cinema em Pernambuco, assim como, para a origem de uma nova 

configuração institucional do campo.  

 

 

1.2 Objetivos específicos 

• Descrever, sob uma perspectiva histórica, a formação do campo do cinema em 

Pernambuco; 

• Identificar os atores organizacionais atuantes no campo; 

• Delinear o contexto de referência do campo; 

• Analisar o Grau de Institucionalização do campo; 

• Analisar a forma como pressões do Estado e Mercado, a partir da década de 90, 

impactaram em mudanças nas organizações do campo; 

• Analisar se estas pressões mudaram o relacionamento entre as organizações no campo.  
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1.3 Justificativa teórica e prática 

O cinema tem sido estudado sob uma vasta gama de perspectivas, contudo nos estudos 

organizacionais, poucos foram aqueles que o abordaram enquanto campo organizacional. 

Alguns trabalhos acadêmicos produzidos nessa área, levantaram aspectos sobre salas de 

cinemas ou produção de filmes, não levando em consideração a atividade cinematográfica 

como um todo, o que inclui a produção, distribuição e exibição de filmes. Dentro desse 

contexto, este trabalho se propõe a investigar o cinema em Pernambuco, enquanto um campo 

organizacional. 

Uma das primeiras pesquisas e também a mais conhecida sobre o campo 

organizacional, foi a do o campo dos museus de arte dos Estados Unidos, realizada por 

DiMaggio entre 1920 e 1940. No Brasil, os estudos sobre campos organizacionais ainda é 

incipiente, principalmente quando o foco é a dinâmica da mudança institucional. Alguns 

trabalhos como os de Misoczky (2003), Vieira e Carvalho (2003) e Vieira e Misoczky (2003) 

têm contribuído para ampliar os estudos nesse tema. Outros como os de Carvalho e Lopes 

(2001), Romano e Vasconcellos (2003) e dissertações como a de Leão Júnior (2002) e 

Holanda (2003), também contribuíram nessa área, direcionando a sua atenção para a formação 

e estruturação do campo. No entanto, a questão da mudança institucional do campo, também 

engloba outras etapas como o desenvolvimento institucional, a desinstitucionalização ou a 

reinstitucionalização do campo, que foram levadas em conta nesta pesquisa, a fim de 

averiguar em qual desses estágios o campo do cinema se encontrava. 

O tema da mudança institucional do campo foi analisado então, a partir de 

mecanismos de pressões provenientes de dois ambientes: técnico e institucional. Nesse 

sentido foi realizada uma análise do papel do Estado e suas políticas voltadas para o cinema 

ao longo do tempo, além da análise do mercado que nessa última década vem passando por 

grandes transformações, principalmente com o fenômeno da globalização.  
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A expectativa da contribuição prática que se pretende dar com esta pesquisa, é que ela 

possa servir como instrumento de análise para a área pública, entidades governamentais ou 

não, ligadas à cultura, tendo o intuito de colaborar no tocante à obtenção de conhecimento 

para que possam elaborar as suas práticas de gestão e planejamento. 

Quanto ao ponto de vista teórico, a perspectiva institucional, mais especificamente o 

tema da mudança institucional, por ser pouco explorado nesta literatura e também no campo 

organizacional, como área empírica, norteou as investigações desta pesquisa. Segundo 

DiMaggio e Powell (2001), apesar da mudança ainda ser um tema controverso na Teoria 

Institucional, ela delineia a forma com que a sociedade evolui no tempo. Enquanto a Nova 

Sociologia Econômica possibilitou ver o mercado cinematográfico existente dentro do campo, 

parta além de um sistema de preços, ou seja, como uma construção social.   

Com efeito, ao realizar um estudo sobre a mudança institucional no campo do cinema 

em Pernambuco e as suas principais organizações, no que tange as suas vertentes políticas, 

econômicas, sociais, e culturais, este trabalho pretende contribuir com novos insights para os 

estudos organizacionais, além de fornecer elementos que possibilitem discussões e conclusões 

sobre a real participação do poder público e do mercado nesse contexto. 
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2  Fundamentação teórica 
 

A finalidade deste capítulo é apresentar um suporte teórico que servirá de base para a 

investigação de um possível processo de mudança institucional na configuração do campo do 

cinema em Pernambuco, face às pressões dos ambientes técnico e institucional, provenientes 

do Estado e Mercado. Nesse aspecto, a fundamentação contemplará duas partes: uma 

abordagem institucional e uma outra abordagem enfatizando os aspectos sociológicos e 

políticos das instituições econômicas, do mercado e do Estado, baseada na Nova Sociologia 

Econômica, e na Sociologia da Empresa.   

 

 

2.1 Abordagem institucional 

Utiliza-se a Teoria Institucional neste estudo, como arcabouço principal da 

problemática a ser investigada, abrangendo os seguintes pontos: velho e novo 

institucionalismo, ambiente técnico e institucional, processo de institucionalização, campo 

organizacional,  contexto de referência,  mudança institucional,  e isomorfismo. 

 

 

2.1.1  Velho e novo institucionalismo 

A Teoria Institucional é resultado da convergência de influências de corpos teóricos de 

diferentes ramos, originários da Economia, da Ciência Política e da Sociologia. Foram os 

debates acerca do método científico, ocorridos na Alemanha no final do século XIX, que 

ocasionaram o seu aparecimento e desenvolvimento nestes três ramos do conhecimento, os 

quais possuem maneiras distintas de tratar as instituições (CARVALHO; VIEIRA, 2003).  
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A orientação econômica da Teoria Institucional procura moldar a construção social 

influenciada por forças históricas e culturais, sob o ponto de vista das instituições econômicas, 

como as empresas, os mercados e as relações contratuais. A vertente política procura através 

de seus símbolos, rituais, cerimônias, relatos e dramatizações, configurar a vida política da 

sociedade contemporânea, voltando a sua atenção para a autonomia das instituições políticas, 

para a complexidade e representação do sistema político. Por sua vez, a vertente sociológica, 

na qual se baseiam os estudos organizacionais, ressalta as relações entre o ambiente e as 

organizações, destacando os mitos, as normas e as crenças culturalmente construídas e 

reproduzidas pela interação humana, considerada fonte  construtora das instituições. 

A abordagem institucional surgiu nos estudos organizacionais, a partir dos anos 60, 

quando as organizações deixaram de ser consideradas como sistemas fechados, admitindo-se 

a sua relação de interdependência com o ambiente no qual estavam inseridas. O ambiente 

passou então, a ser considerado elemento determinante na estruturação das organizações. 

As demais abordagens desta época que também levaram em conta os aspectos 

ambientais como modeladores das características organizacionais, tais como a teoria geral dos 

sistemas, a teoria da contingência estrutural, a teoria da dependência de recursos e a teoria da 

ecologia populacional, apesar de contemplarem diferentes níveis de análise e abrangências, 

enfatizavam apenas os aspectos racionais, relacionados à eficiência e eficácia das 

organizações. 

Diferentemente, a Teoria Institucional direcionou o seu foco para os aspectos 

valorativos nos estudos organizacionais, surgindo como uma reação a estas abordagens que se 

baseavam num paradigma racionalista. Esta teoria veio mostrar que as interações simbólicas e 

aspectos cognitivos também influenciavam em um processo de tomada de decisão, colocando 

em xeque a concepção racionalista da ação, baseada numa racionalidade  total.  
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Dentro da vertente sociológica, Philip Selznick foi considerado o precursor da Teoria 

Institucional, ao realizar um estudo sobre as organizações como expressão estrutural da ação 

racional, no seu trabalho TVA and the grass roots (1949). Esse estudo inicial do 

institucionalismo, o qual recebeu grande influência do funcionalismo de Parsons, ficou 

conhecido como velho institucionalismo. Seu foco de análise consistia no ambiente técnico, 

no qual as organizações deveriam se basear para poder obterem eficiência e assim sobreviver. 

Apesar de Selznick, focar os aspectos técnicos, na determinação das tarefas organizativas, seu 

estudo acabou por desvelar os valores culturais e simbólicos existentes (DIMAGGIO e 

POWELL, 2001).  

Tanto nas ciências política, econômica ou social, o novo institucionalismo começou a 

ser debatido quando diversos autores incorporaram as instituições como parte central do 

exame da realidade social, ou seja, a partir da necessidade de se recuperar as instituições 

como centro de análise. Segundo North, houve uma convergência a respeito do conceito de 

instituição nesta nova etapa do institucionalismo: 

Instituições são as regras do jogo em uma sociedade, ou mais formalmente, 
os constrangimentos ou obrigações, criados pelos seres humanos que dão 
forma a interação humana, em conseqüência, estas estruturam os alicerces na 
mudança humana, seja política, social ou econômica (NORTH 1994, p.3). 

 

A maior contribuição para o aprofundamento e solidificação das bases da Teoria 

Institucional, que culminaram no novo institucionalismo, segundo Carvalho e Vieira (2003), é 

proveniente dos sociólogos Émile Durkheim e Max Weber. Durkheim abordou o papel dos 

sistemas simbólicos e Weber, os aspectos cognitivos, políticos e culturais na construção das 

estruturas econômicas e sociais. Seus trabalhos serviram de aporte para uma crítica ao 

paradigma racional-funcionalista, contribuindo para o desenvolvimento do ambiente 

institucional pelos neoinstitucionalistas. Porém, há que se ressaltar que para Durkheim, a ação 

do homem é estruturalmente determinada, enquanto Weber propõe a composição do mundo 
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social e das sociedades a partir da ênfase na realidade individual (BRONZO; GARCIA, 

2000). 

Com base nesses fundamentos, durante a década de 70, mais especificamente 1977, 

surge o novo institucionalismo nos estudos organizacionais, com os trabalhos de Meyer e 

Rowan e posterior contribuição de Zucker, DiMaggio, Powell e Scott. O ambiente passa 

então, a ser interpretado como um complexo sistema cultural que define e dá legitimidade à 

estrutura. 

Segundo Hirsch e Lounsbury (1997), paradigmas sociológicos sobre os estudos das 

organizações, defenderam durante tempos, debates que acirravam a separação entre ação e 

estrutura. Com o surgimento da Teoria Institucional, tanto os teóricos descendentes da escola 

de Chicago e teóricos contingencialistas, quanto a escola estruturalista, passaram a utilizar 

esta teoria, reivindicando direitos pela apropriação do termo. Coube então, a DiMaggio e 

Powell, a organização do uso do termo, o que acarretou a sua divisão em velho 

institucionalismo – cuja ênfase recai nos aspectos normativos - e em novo institucionalismo – 

enfatizando os aspectos cognitivos, como veremos a seguir:  

 

DIMENSÕES VELHO NOVO 
Conflitos de interesses 
Fonte da Inércia 
Ênfase Estrutural 
Organização incorporada na 
Natureza da incorporação 
Locus da Institucionalização 
Dinâmica organizacional 
Base da crítica do 
utilitarismo 
Evidência para a crítica do 
utilitarismo 
Formas chave de cognição 
 
Psicologia social 
Base cognoscitiva da ordem 
Metas 
Agenda 

Central 
Grupos de Pressão 
Estrutura informal 
Comunidade Local 
Cooptação 
Organização 
Mudança 
Teoria da agregação de 
interesses 
Conseqüências imprevistas 
 
Valores, normas e atitudes 
 
Teoria da socialização 
Compromisso 
Deslocadas 
Importância da política 

Periférico 
Imperativo da Legitimidade 
Papel simbólico da estrutura  formal 
Área, setor ou sociedade 
Constitutiva 
Campo ou sociedade 
Persistência (Estabilidade) 
Teoria da ação 
 
Atividade não reflexiva 
 
Classificações, rotinas, esboços, 
esquemas 
Teoria da atribuição 
Hábito, ação, prática 
Ambíguas 
Disciplinar 

Quadro 1 (2) : O Velho e o Novo Institucionalismo 
Fonte: DiMaggio e Powell (2001, p. 48) 
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O neoinstitucionalismo tem suas raízes no velho, o que denota características 

semelhantes entre eles, tais como a rejeição por modelos organizacionais baseados em atores 

racionais, a ênfase na relação entre organização e seu ambiente e o papel da cultura na 

conformação da realidade organizacional. Não obstante a estas semelhanças, o que predomina 

mesmo, são as diferenças de acordo com o quadro disposto acima.  

Assim, conforme DiMaggio e Powell (2001), o novo institucionalismo não é uma 

continuação do antigo, dada as diferenças existentes entre eles. Para estes autores o velho 

institucionalismo envolve processos de socialização que ocorrem através da internalização das 

normas e valores, enfatizando os aspectos micro, as interações, as políticas de negociação 

entre os indivíduos e as organizações. Enquanto o novo institucionalismo, adota uma 

linguagem mais cognitiva, com foco nos aspectos macro e estabilidade, vinculados à escola 

estruturalista. O novo institucionalismo enfatiza a estrutura como modeladora da ação 

humana, partindo da premissa de que as instituições importam e explicam a ação humana. 

Pode-se dizer enfim que, o foco do velho institucionalismo é a mudança, a ação e o processo, 

enquanto o do novo institucionalismo é a estrutura, a estabilidade e o resultado.  

Hirsch e Lounsbury (1997) acreditam ainda, que o contraste entre o novo e o velho 

não é condizente com a realidade, propondo a restauração da ação a fim de melhor relacioná-

la com a estrutura no novo institucionalismo, pois as ações de nível micro são necessárias 

para explicar como instituições de nível macro mudam. Estes autores acreditam que o novo e 

o velho institucionalismo devem se agregar, com o intuito de permitir uma completa 

teorização institucional. 

Para Vieira e Carvalho (2003), tanto o velho quanto o novo institucionalismo, são 

contra modelos de organizações baseados em concepções racionalistas – (o velho contra a 

racionalidade total, defendendo uma racionalidade limitada e o novo contra uma abordagem 

racional-funcionalista). O que ocorre segundo estes autores, é que com a Teoria Institucional 



 24

há uma recolocação da presença de diferentes racionalidades no espaço organizacional. Há 

uma troca dos aspectos técnicos pelos elementos simbólicos e culturais, pois, para os 

neoinstitucionalistas a ação não é só resultado de custo-benefício, mas de crenças e valores 

que devem assumir uma importância maior. 

No entanto, Clegg (1998) salienta que a importância dada à cultura no marco 

institucional e em diferentes realidades nacionais não significa a perda de importância do 

conceito de eficiência, visto que este é um dos maiores valores culturais da modernidade. 

Nesse passo, as crenças estão funcionando como mitos racionais para garantir a eficiência e 

sobrevivência organizacional (VIEIRA; MISOCZKY, 2003). 

 

 

2.1.2 Ambiente técnico e institucional 

De acordo com Perrow (1990), a maior contribuição da Teoria Institucional, é a ênfase 

no ambiente. Foi a partir da concepção dos modelos de organização como sistemas abertos, 

que se tornou possível evidenciar a importância dos fatores ambientais na configuração das 

formas organizacionais. Porém, os primeiros modelos enfatizavam apenas os aspectos 

técnicos, incluindo a produção, a tecnologia e os recursos necessários para transformar os 

insumos em utilidades. Meyer e Rowan (2001) passaram a considerar a existência de um 

outro ambiente, denominado institucional, ao chamar a atenção para os elementos culturais e 

simbólicos capazes de afetar as formas organizacionais, independentemente de recursos e 

requerimentos técnicos.  

No entanto, foi com Scott e Meyer (2001), que houve uma distinção mais substancial 

entre o ambiente técnico e institucional. Para estes autores, os ambientes técnicos são aqueles 

dentro dos quais se trocam produtos e serviços em um mercado, de forma que as organizações 

são recompensadas pelo controle efetivo e eficiente do processo de trabalho. Enquanto, os 
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ambientes institucionais, se caracterizam pela elaboração de regras e procedimentos, aos quais 

as organizações devem se ajustar para poder receberem apoio e legitimidade (SCOTT, 2001).  

 Nesse sentido, o objetivo do ambiente técnico ou ambiente de tarefa, é controlar a 

produção das organizações, permitindo-lhes serem eficientes ao produzir bens ou serviços 

aceitos pelo mercado, enquanto o ambiente institucional visa fornecer legitimidade a partir da 

conformação das organizações às normas e valores de um sistema simbólico. Carvalho e 

Vieira (2003) ressaltam que por isso, estes ambientes sustentam diferentes racionalidades.  

Para os neoinstitucionalistas a ênfase recai sobre o ambiente institucional, ao colocar a 

legitimidade e o isomorfismo como fatores vitais para a sobrevivência das organizações, 

enquanto o velho institucionalismo defende uma concepção mais técnica do ambiente, voltada 

para a obtenção do controle e eficiência. 

Segundo Scott (2001, p. 217), talvez seja a reconceitualização dos ambientes das 

organizações, a contribuição mais importante da Teoria Institucional para os estudos 

organizacionais. O quadro seguinte aponta as principais diferenças entre os ambientes: 

 

DIMENSÕES AMBIENTE INSTITUCIONAL AMBIENTE TÉCNICO 
Contexto ambiental Político e legal Mercado 
Fator de demanda – chave Legitimidade Recursos 
Tipo de pressão Coercitiva, mimética e normativa Competitiva 

Constituintes- chave Estado, agências e associações 
profissionais 

Fontes de fatores de produção 
escassas 

Mecanismos de controles 
externo 

Regras, regulamentações e 
inspeções 

Troca crítica de dependências 

Fatores do sucesso 
organizacional 

Conformidade às regras e normas 
institucionais 

Aquisição e controle de recursos 
críticos 

Ameaça dominante à 
autonomia Intervenção governamental Troca de recursos entre parceiros 

Quadro 2 (2): Ambiente técnico e institucional 
Fonte: Oliver (1997, p.102) 

 

 
Apesar das distinções existentes entre o ambiente técnico e institucional, vale ressaltar 

que eles não são mutuamente excludentes, podendo ser encontrados em diferentes proporções 



 26

em todos os tipos de organizações. Portanto, não há uma dicotomia entre os ambientes, pois 

eles representam os extremos de um contínuo, o qual permite diferentes possibilidades de 

combinações e o fato de se priorizar apenas um destes ambientes, repercutirá numa visão 

parcial da realidade (CARVALHO; VIEIRA; 2003). 

Neste sentido, para Scott (2001) nenhuma organização, mesmo aquelas que dão 

atenção exclusiva aos aspectos técnicos, é apenas um sistema técnico, pois acaba 

incorporando elementos culturais, mesmo que em menor grau. 

Machado-da-Silva e Fonseca (1999) salientam que a importância de cada um destes 

ambientes, vai depender da natureza da atividade de cada organização, além do que o impacto 

do ambiente é diferenciado, conforme a limitação que a própria organização faz de seu campo 

de atuação.  

 

 

2.1.3  Processo de institucionalização 

Segundo Berger e Luckman (1976), a instituição é o resultado ou estágio final de um 

processo de institucionalização, definido como uma tipificação de ações tornadas habituais 

por tipos específicos de atores, enquanto Institucionalização é o  processo central na criação e 

perpetuação de grupos sociais duradouros (TOLBERT; ZUCKER, 1999 p. 204).  

Para Jepperson (2001), a instituição representa uma ordem social ou um padrão que 

atingiu certa estabilidade ou propriedade, enquanto a Institucionalização é o processo pelo 

qual uma instituição se reproduz e revela um padrão social. 

Em ambas as definições, pode-se perceber uma preocupação em considerar a 

instituição como um produto gerado pelas pressões sociais, com vistas à estabilidade e 

sobrevivência. Por sua vez, Carvalho e Vieira (2003, p. 13) defendem que: 
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As instituições são também produtos da construção humana, sendo resultado 
de ações propostas por indivíduos instrumentalmente guiados pelas próprias 
forças institucionais por eles interpretadas, sugerindo portanto, um processo 
estruturado e ao mesmo tempo estruturante, que não é necessariamente 
racional e objetivo, mas fruto de interpretações e subjetividades.  

 

Em relação às organizações, os novos institucionalistas a definem como “os espaços 

que dotam de uma estrutura a ação humana, lhe permitindo cumprir o seu papel na divisão 

social do trabalho” (ROMERO, 2001, p. 22). De acordo com Pereira (1997, p.121), a 

principal distinção entre organização e instituição é o conceito de organicidade. Isto significa 

que as instituições “se comportam como um organismo vivo, que nasce cresce, amadurece, 

reproduz, envelhece e morre; têm história e identidade própria e são capazes de inovar e 

transmitir idéias e valores a outras organizações”. Este autor coloca ainda que as organizações 

são sistemas sócio-técnicos direcionados para a divisão racional e econômica do trabalho, no 

intuito de alcançar determinado objetivo, existindo apenas enquanto úteis aos seus objetivos.  

Existem ainda, outras características que evidenciam a distinção entre organizações 

(instrumentais) e as instituições, tais como as descritas por Pereira (1997, p.121): 

• a dimensão temporal ou história da instituição; 
• papel e a dimensão da liderança, que determinam os valores e a cultura institucional; 
• a imagem e valorização externa; 
• comprometimento interno, que identifica o “senso de missão”; 
• a autonomia para estabelecer programas e alocar recursos; 
• as funções e objetivos, que moldam a estrutura e a forma institucional; 
• ambiente institucional. 

 

O processo de institucionalização começa a partir da diferença, existindo apenas se 

houver algo novo que gere novos hábitos a serem incorporados. Em Berger e Luckman 

(1976), as ações rotineiras aliviam as tensões dos indivíduos em relação às escolhas, assim a 

atividade humana social é moldada pelo hábito, que causa a tipificação do ato. Nesse caso, o 

processo de institucionalização acontece através de ações tornadas habituais, tipificadas 

reciprocamente pelos atores envolvidos. O ator é parte integrante das instituições que existem 

dentro de uma ordem social, porém estas instituições não são algo pronto e acabado, fazem 
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parte de um processo construtivo da ação humana. A questão da ordem é tida como essencial 

para a análise institucional, pois sem as regras, as normas e estruturas não existiria a 

instituição.  

Tolbert e Zucker (1999) concebem a institucionalização de determinado arranjo 

estrutural organizacional como um processo e não como algo estático. Estes processos 

abrangem a Habitualização, a  Objetificação e a Sedimentação, que correspondem 

respectivamente a três estágios de institucionalização: pré-institucionalização, semi-

institucionalização e institucionalização total. 

Na pré-institucionalização, ocorre o processo de habitualização que consiste na 

geração de novos arranjos estruturais em resposta a problemas ou conjunto de problemas 

organizacionais específicos. Esses problemas surgem a partir de pressões ambientais, tais 

como mudanças tecnológicas, legislação e forças do mercado, que fazem com que as 

organizações inovem para se adaptarem a estas mudanças. Assim, a partir da inovação, ocorre 

a habitualização da estrutura adotada. Ações tornadas habituais referem-se a comportamentos 

que se desenvolveram empiricamente, adotados por um ator ou grupo de atores a fim de 

resolver problemas recorrentes. Organizações que estejam passando por um mesmo problema 

podem como parte inerente de sua procura por soluções, levar em consideração soluções 

desenvolvidas pelos outros. Porém, a adoção de uma dada estrutura pode ser em grande 

número, limitada a um conjunto circunscrito de organizações similares, e que variam 

consideravelmente em termos da forma de implementação. Exemplos desse estágio podem ser 

encontrados ao comparar organogramas de conjunto de organizações semelhantes.  

No estágio de semi-institucionalização, alguns arranjos estruturais sofrem 

monitoramento interorganizacional e, juntamente com teorizações acadêmicas sobre eles, se 

infundem de valor, tornando-se objetificados. A objetificação envolve a avaliação e risco da 

adoção de uma nova estrutura, através de um consenso entre os decisores da organização, 
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levando-se em conta o resultado que a mudança estrutural produziu em outras organizações. 

Os atores responsáveis pelo processo decisório nas organizações passam a acreditar, que as 

novas práticas são válidas e com base nesse consenso, um número crescente de organizações 

começam a adotar estas práticas.  

Por último, o estágio de institucionalização total ou sedimentação, que se caracteriza 

pela propagação completa da estrutura e pela sua perpetuação por um longo período. Diz-se 

que estas estruturas estão sedimentadas, ou que ocorreu a sua institucionalização total. Esta 

sedimentação depende dos efeitos conjuntos de uma baixa resistência de grupos de oposição, 

promoção e apoio cultural de grupos defensores e uma relação positiva com os resultados 

desejados.  

A maioria dos estudos institucionais, principalmente os neoinstitucionais, opera num 

nível macro procurando abordar apenas os indicadores dos efeitos do ambiente institucional 

nos aspectos das estruturas ou atividade organizacional, ou seja, nas causas dos arranjos 

organizacionais específicos, deixando de lado o processo pelo qual isto ocorre. Neste aspecto, 

a contribuição de Tolbert e Zucker (1999), foi fundamental para identificar a forma como 

ocorre a institucionalização das organizações, enfatizando uma abordagem micro que analisa 

a  institucionalização  mais como um processo do que como um estado (ZUCKER, 2001, p. 

150). Outros autores como Dimaggio e Powell (2001, p. 107), especificamente em seu 

trabalho sobre campos organizacionais, também procuram estudar os processos, identificando 

aqueles que afetam as organizações em um determinado campo, ao invés de apenas identificar 

as causas que determinam os arranjos organizacionais específicos. Assim, estes autores vêm  

salientar a importância de se estudar mais os processos pelos quais ocorrem a 

institucionalização ou mudanças do que apenas os fatores que causam estes processos. 
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2.1.4  Campo organizacional 

De acordo com DiMaggio e Powell (2001) um campo organizacional emerge e se 

estrutura a partir das atividades desenvolvidas por um conjunto diverso de organizações que, 

direta ou indiretamente, se relacionam e se influenciam mutuamente, compartilhando um 

sistema de significados comum. Para estes autores, fazem parte de um campo, o conjunto de 

organizações que controlam, regulam e representam as outras organizações no campo. 

Leca e Demil (2001) definem campo como um espaço social, formado por uma rede 

de organizações que interagem entre si, compartilhando um determinado problema funcional, 

ou defendendo os seus próprios interesses. O conceito de rede segundo Van de Ven e Ferry1 

(1980 apud Hall, 1984, p.173), refere-se ao “padrão total de inter-relações entre um 

aglomerado de organizações que se entrelaçam num sistema social para atingir metas 

coletivas e de auto-interesse ou para solucionar problemas específicos em uma população 

alvo”. 

O estudo sobre campos organizacionais, abordado pelo novo institucionalismo, apesar 

de ainda ser pouco explorado na Teoria Institucional, tem uma grande importância para esta. 

Segundo DiMaggio, em seu trabalho sobre o campo dos museus de arte nos Estados Unidos, 

esta importância consiste no fato de que o entendimento da institucionalização e estruturação 

dos campos organizacionais é vital para entender a institucionalização das formas 

organizacionais (DIMAGGIO, 2001, p. 333). Para este autor, os campos organizacionais 

surgiram como uma unidade crítica que vincula os níveis organizacionais e sociais no estudo 

da mudança social e da comunidade. 

Porém, nesse mesmo trabalho, para entender o impacto das mudanças no campo, 

DiMaggio parte de uma perspectiva contrária, ressaltando a necessidade de se entender o 

papel dos fatores que ocasionam a institucionalização de novas formas organizacionais, para 
                                                 
1 VAN DE VEN, Andrew H. and FERRY, Diane L. Measuring and Assessing Organizations. New York, John 
Wiley and Sons. 1980. 
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depois compreender a institucionalização do ambiente do campo em torno destas novas 

formas. Tendo como base esta argumentação, foi desenvolvida esta pesquisa com o intuito de 

averiguar até que ponto pressões provenientes do Estado e Mercado, que provocam mudanças 

nas organizações do campo do cinema, repercutiram em mudanças nas relações entre elas, 

alterando a configuração institucional do campo.  

A estruturação de um campo organizacional, proposta por DiMaggio e Powell (2001), 

refere-se ao grau de interação e à natureza da estrutura interorganizacional que surge no nível 

de campo organizacional. Segundo estes autores, o processo de estruturação do campo 

organizacional pode ser identificado de acordo com as seguintes características:  

1.  Aumento no grau de interação entre as organizações no campo; 
2. Surgimento de estruturas interorganizacionais de domínio e de padrões de coalizão claramente 
      definidos;   
3. Incremento na carga de informação que as organizações de um campo devem se ocupar e; 
4. Desenvolvimento da consciência entre os participantes de um conjunto de organizações de que 

estão em um empreendimento comum.  
 

 
Scott (1995, p.106), salienta que a estas características, podem ser adicionadas as 

seguintes: 

5. Aumento do grau de concordância com lógica institucional que guia as atividades dentro do 
campo; 

6. Aumento do isomorfismo das formas estruturais dentro do campo; 
7. Aumento da equivalência estrutural das relações organizacionais dentro do campo e; 
8. Aumento da definição das fronteiras do campo; 
9. Desenvolvimento de uma ordem dentro do campo significando a criação de uma consciência        

uniforme no que diz respeito ao status de várias formas organizacionais. 
 

De acordo com DiMaggio e Powell (2001), campos só existem na medida em que 

estão institucionalmente definidos. Nesse passo, Machado-da-Silva e Fonseca (1996, p. 104), 

ressaltam que o processo de institucionalização refere-se a uma questão de grau, já que a 

fundação e a evolução dos campos organizacionais variam de acordo com circunstâncias 

históricas e temporais. Powell (2001) salienta que os campos organizacionais são criados em 
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diferentes épocas e sob circunstâncias distintas, assim eles evoluem de acordo com trajetórias 

divergentes e em variadas velocidades. 

 As Etapas de estruturação ou formação de um campo organizacional podem ser 

visualizadas na figura abaixo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 1(2): Etapas de Formação de um Campo organizacional 

Fonte: Vieira e Carvalho (2003, p. 7, adaptado de Holanda 2003) 
 

 Percebe-se que em seu estágio inicial, um campo organizacional é composto por 

organizações isoladas e independentes. No entanto, com o decorrer do tempo, elas vão 

reconhecendo a importância umas das outras, intensificando os laços e interações entre elas, o 

que denota a institucionalização do campo (DIMAGGIO e POWELL, 2001). 

 A principal função do campo organizacional é promover a estabilidade e uma vez 

estabilizado, ele tende a homogeneizar seus membros e novos entrantes, tornando-se fechado 

às influências externas. Porém, mudanças na estrutura de recursos ou mesmo a entrada de novos 

atores, podem modificar a estrutura do campo (FLIGSTEIN 2001a; DIMAGGIO e POWELL, 

2001). 

O que ocorre é que uma vez que, os campos organizacionais estejam bem 

estabelecidos, há uma tendência à homogeneização, e algo institucionalizado tende a ser 
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relativamente inerte, ou seja, tende a resistir às forças da mudança. Porém, a mudança poderá 

ocorrer dentro do campo organizacional, nas unidades menos sujeitas às pressões isomórficas.  

As mudanças nos campos são mais prováveis quando ingressam novas organizações 

em campos já estabelecidos, ou em campos que estão em processo de formação ou 

desintegração. No geral, as possibilidades de mudanças ocorrem no período de 

estabelecimento de um campo organizacional. Uma vez que os campos organizacionais são 

estáveis, é mais provável que ocorram mudanças quando aparece alguma crise (FLIGSTEIN, 

2001a, p. 387 e 391).  

Destarte, nota-se que tanto um campo quanto as organizações não são algo estático, 

estando suscetíveis a mudanças recíprocas. Com efeito, campos organizacionais se constituem 

em um importante nível de análise, pois permitem perceber fenômenos fundamentais ao 

entendimento das influências entre organizações, tanto as decorrentes da competição quanto 

das pressões institucionais (DIMAGGIO; POWELL, 2001). 

 

 

2.1.5  Contexto de referência 

As organizações que compõem um dado campo se espelham em determinado contexto 

de referência para desenhar suas estruturas e processos e instituir suas práticas 

organizacionais.  Assim, o contexto de referência molda as normas, os valores e as crenças 

que influenciam a estruturação das organizações dentro de um campo (HOLANDA, 2003).  

Machado-da-Silva e Fonseca (1996) propõem a classificação do contexto de referência 

nos níveis local, regional, nacional e internacional. Tal classificação vai depender de uma série 

de fatores coerentes com a lógica interna das organizações, ou mesmo de acordo com o tipo de 

ambiente que exerce pressão. Nesse sentido, as organizações de um mesmo campo podem ter 

diferentes contextos de referência.  
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No intuito de alcançar legitimidade e obter recursos, as organizações devem se adaptar 

às exigências técnicas e institucionais que compõem o contexto de referência do campo no 

qual estão inseridas. Machado-da-Silva, Fonseca e Fernandes (1999), ao definirem o contexto 

de referência, articularam as noções de ambiente técnico e institucional para retratar a 

dinâmica da mudança organizacional, a qual se processa a medida que  novos valores e regras  

se incorporam  ao contexto  institucional de referência.  

Estes autores buscam enriquecer a temática sobre a mudança organizacional, 

relacionando-a ao fato de que, apesar de muitos reconhecerem que o ambiente influencia um 

processo de mudança destacam que o impacto do ambiente torna-se diferenciado de acordo 

com a delimitação que a própria organização faz de seu campo de atuação. 

Vieira e Carvalho (2003) ressaltam que um dos maiores problemas ao se tratar de 

campos organizacionais reside na sua delimitação. Não obstante à definição dos autores 

DiMaggio e Powell (2001), de que campos só existem a partir do momento em que estão 

institucionalmente definidos, Vieira e Carvalho salientam que para efeito de tornar factível 

uma pesquisa empírica, as fronteiras de um campo podem ser delimitadas pelo próprio 

pesquisador, sendo em parte um construto seu. 

 

 

2.1.6  Mudança organizacional e institucional 

Mudanças das mais diversas naturezas impactam constantemente as nossas vidas, as 

nossas organizações e instituições, alterando as suas formas de agirem, de se relacionarem e 

de decidirem. Para a abordagem institucional, a qual recebeu forte influência da teoria 

contingencial, a ação organizacional, é vista como algo passivo, sendo inerente às pressões 

ambientais, assumindo uma postura de conformidade com o intuito de alcançar a 
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probabilidade de sobrevivência e estabilidade. Esta perspectiva salienta o determinismo 

ambiental como influenciador das respostas estratégicas das organizações. 

Machado-da-Silva e Fonseca (1993) chegam a defender que a mudança, deve ir além 

de um simples processo de ajuste às expectativas ambientais, conforme declara a Teoria 

Contingencial, pois ela deve primeiro ser reconhecida e interpretada. Assim, a necessidade da 

adoção da abordagem interpretativa no processo de mudança, ressalta a importância de que, o 

modo como as pressões ambientais são percebidas pelos agentes, condiciona o tipo de 

mudança.  

A influência do ambiente na deflagração de um processo de mudança é algo notório, 

porém, vale ressaltar que o impacto do ambiente na organização, diferencia-se de acordo com 

a própria delimitação que ela faz de seu campo de atuação. Neste aspecto, acredita-se que o 

ambiente é, de certa forma uma elaboração cognitiva (MACHADO-DA-SILVA; FONSECA; 

FERNANDES, 1999, p. 114).  

 De acordo com Starbuck2 (1976 apud Hall, 1984, p. 168), uma organização seleciona 

os aspectos do ambiente com que irá lidar. O processo de escolha é afetado pelos processos de 

seleção das outras organizações com que ela mantém contato. Ao mesmo tempo, os vínculos 

interorganizacionais são afetados pelas pressões ambientais. Desse modo, afirma Hall, “as 

organizações vão construindo ou inventando os seus ambientes”. 

 A mudança organizacional, de acordo com DiMaggio e Powell (2001, p. 105), ocorre 

como resultado de processos que tornam as organizações mais semelhantes, ainda que não 

necessariamente mais eficientes. Isto confirma a ênfase dada pelos neoinstitucionalistas, ao 

ambiente institucional em detrimento do técnico, pois o que importa para eles é a legitimação 

alcançada através da adesão às regras, normas e valores institucionalizados.  

                                                 
2 STARBUCK, William H. Organizations and their Enviroments. In: Handbook of Industrial and Organizational 
Psychology, ed. Marvin D. Dunnette. Chicago: Rand McNally and Co. 1976. 
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Algo institucionalizado tende a ser relativamente inerte, ou seja, tende a resistir às 

forças da mudança.  Porém,  

[...] A mudança não é freqüente nem rotineira, porque é custosa e difícil. 
Quando a mudança ocorre é porque ela é provavelmente episódica, marcada 
por breves períodos de crises ou intervenção decisiva, e seguida de períodos 
maiores de estabilidade ou desenvolvimento, dependendo da trajetória 
(POWELL, 2001, p. 255). 

 

Para este autor, as mudanças importantes ocorrem com freqüência apenas quando se 

tornam flexíveis os marcos legais ou outros que mantêm as regras. Mas uma vez que se tem 

restabelecido uma ordem institucional, tende a reorganizar-se e se proteger das influências 

exteriores.  

Mesmo depois de mudanças radicais na ordem social, pode-se dizer que apesar das 

novas regras do jogo, incorporarem muitas das rotinas previamente existentes, elas não dão a 

sensação de continuidade na história institucional (ROMERO, 2001, p.26).  

Nesse sentido, vale salientar que: 

[...] A mudança decorre da combinação entre períodos de progressivas 
alterações incrementais e de impactos ambientais sobre a forma 
organizacional, e não necessariamente de modificações radicais e 
descontínuas [...] (MACHADO-DA-SILVA; FONSECA, 1993, p. 15 6). 

 

 O que define o tipo de mudança é a escala e o ritmo da ruptura e do ajuste 

organizacional. Nesse contexto, a mudança institucional pode ser tanto incremental quanto 

revolucionária. Enquanto a mudança incremental ou evolucionária dá-se de forma lenta e 

gradual, a mudança revolucionária ocorre rapidamente e afeta, simultaneamente, todas as 

partes do objeto considerado, precipitando a adaptação a ser promovida (GRENWOOD e 

HININGS, 1996). 

Em relação à mudança institucional, abordada nesta pesquisa, no campo 

organizacional, Jepperson (2001, p. 206), destaca quatro tipos, a saber:  
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• Formação institucional: se caracteriza pela quebra do estado de entropia social, ou 

seja, pela saída do estado de inércia, de equilíbrio social; 

• Desenvolvimento Institucional: representa uma mudança dentro de uma forma 

institucional, que permite a sua continuidade; 

• Desinstitucionalização: representa a ruptura de uma forma institucional para a 

reprodução, através de um processo de entropia social; 

• Reinstitucionalização: representa a saída de uma forma institucional e a entrada de 

uma outra, organizada em torno de diferentes princípios ou regras. 

 

 Tomando por base a concepção de Greenwood e Hinings (1996), de mudança 

institucional evolucionária e revolucionária, pode-se relacionar o desenvolvimento 

institucional a uma mudança incremental ou evolucionária, enquanto a desinstitucionalização 

e reinstitucionalização representam uma mudança radical.   

Enfim, o processo de Mudança ainda é pouco abordado na Teoria Institucional, talvez 

pelo fato da predominância da abordagem sistêmica nos estudos organizacionais, que concebe 

a realidade social como algo externo ao comportamento do indivíduo, o que dificulta a 

compreensão de processos socialmente construídos (MISOCZKY, 2003). 

 

 

2.1.7  Isomorfismo 

O efeito de modificar-se perante as características e incertezas ambientais, fazem com 

que as organizações tornem-se mais homogêneas, em termos estruturais e processuais. 

 Segundo Hawley3 (apud DiMaggio e Powell, 2001, p. 108), “o isomorfismo é um 

                                                 
3 HAWLEY, Amos. Human Ecology, in: International Encyclopedia of the Social Sciences. David L. Sillis, org. 
Macmillan, Nueva York, 1968, p. 328-337. 
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processo de pressão que torna uma unidade em uma população parecida com outras que 

enfrentam as mesmas condições ambientais”.  

“A mudança organizacional ocorre como resultado de processos que fazem as 

organizações mais similares, ainda que não necessariamente mais eficientes” (DIMAGGIO; 

POWELL, 2001, p.105). As organizações tendem a adotar estruturas e procedimentos de 

outras para legitimar as suas atividades e sobreviver. 

O isomorfismo pode ser então, classificado em dois tipos: o competitivo – resultante 

das pressões do mercado, geralmente de livre concorrência, e das relações de troca – e o 

institucional – cuja ênfase recai na busca da legitimidade. (DIMAGGIO e POWELL, 2001 e 

HANNAN e FREEMAN, 1977). 

No isomorfismo institucional, a similaridade é vista como produto da conformação 

organizacional às regras socialmente sustentadas, com a finalidade de obter legitimidade e 

suporte ambiental. Segundo DiMaggio e Powell (2001, p. 109), a mudança institucional 

isomórfica pode ser de 3 tipos: coercitiva, normativa e mimética.  

O Isomorfismo Coercitivo, resulta tanto de pressões ambientais quanto de pressões 

formais e/ou informais de umas organizações sobre as outras, numa relação de dominação e  

dependência. O poder coercitivo pode ser exercido pelo Estado, indústria, ou sociedade,  

através da força, persuasão, alianças estratégicas ou da legislação. O Isomorfismo Normativo, 

decorre de pressões de entidades cujo poder regulamentador é utilizado para redesenhar 

arranjos nas estruturas organizacionais segundo seus próprios interesses Por sua vez, o 

Isomorfismo mimético, surge em cenários de incertezas quando há o incentivo à imitação, 

através de práticas padronizadas. Geralmente, as organizações copiam as práticas que deram 

certo em outras organizações, ou seja, os casos de sucesso.  

Machado-da-Silva e Fonseca (1993, p.150), salientam que, o fato das organizações 

serem pressionadas isomorficamente, não quer dizer que elas sejam inertes, ou seja, não 
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exclui a sua capacidade de agir no sentido de exercer certo grau de autonomia e controle sobre 

as condições do ambiente, a fim de  manter os seus interesses. 

O isomorfismo Institucional pode ocorrer ainda, tanto em nível organizacional, quanto 

em nível de campo. DiMaggio e Powell (2001), destacam as seguintes hipóteses em que pode 

ocorrer a mudança isomórfica: 

 

Nível Organizacional Nível do Campo Organizacional Tipo de 
Isomorfismo 

1) quanto mais dependentes são as 
organizações, mais parecidas elas se 
tornam  

1) quanto mais o campo depende de um 
recurso único, maior o grau de 
isomorfismo 

Coercitivo 

2) quanto maior a centralização no 
suprimento de recursos, maior a 
dependência das outras organizações 

2) quanto maior a interação do campo 
com o Estado, maior o grau de 
isomorfismo 

Coercitivo 

3) quanto maior a incerteza, mais as 
organizações tentarão copiar modelos 
bem sucedidos 

3) quanto menor o número de 
organizações modelo, mais rápido é o 
processo de isomorfismo 

Mimético 

4) quanto maior a ambigüidade das 
metas, maior a probabilidade das 
organizações imitarem as bem 
sucedidas 

4) quanto maior a incerteza 
tecnológica, maior o padrão de 
isomorfismo Mimético 

5) quanto maior a participação dos 
membros das organizações em 
associações profissionais, maior a 
similaridade entre as organizações 

5) Quanto maior o profissionalismo e 
estruturação no campo, maior o grau de 
isomorfismo Normativo 

 

Quadro 3 (2): Indicadores da mudança isomórfica 
Fonte: Pacheco (2002, p. 30, adaptado de DiMaggio e Powell 2001) 

 

O comportamento isomórfico aparenta ser uma conduta de autodefesa diante de 

dificuldades com as quais algumas organizações não sabem lidar. Por intermédio de práticas 

homogêneas, as organizações também competem em busca da legitimidade institucional 

(Gonçalves e Machado-da-Silva, 1999). Assim, procura-se adotar uma postura isomórfica, 

não só como forma de responder às pressões ambientais, mas também para obter legitimidade. 

No campo organizacional, o isomorfismo tende a crescer à medida que as 

organizações tomam consciência uma das outras e aumentam o seu grau de interação, através 

da cooperação ou competição (DIMAGGIO e POWELL, 2001). 
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2.2.1 O mercado enquanto sistema de preços e enquanto estrutura 
social 
 
 Segundo Durkheim (1995), a sociedade moderna é fundamentalmente uma sociedade 

de mercado4. No entanto, é válido destacar que vários são os debates que podem se 

desenvolver em torno do que seja o mercado e sobre as suas formas de organização.  

 Uma das correntes de estudo mais comumente associada ao mercado é a que o define 

como mecanismo abstrato de trocas. Tal  entendimento, lançou as bases do  que se constitui a 

teoria econômica clássica, a qual retrata a pretensão imperialista da economia em ser uma 

esfera autônoma em relação ao meio social, enfatizando o mercado como mecanismo de 

preços, resultante do equilíbrio entre a oferta e a procura (GRANOVETTER, 1985; 

POLANYI, 1980).  

Para esta esfera econômica, a influência das instituições sociais que facilitam as trocas, 

era completamente ignorada, sendo o comportamento dos atores econômicos inteiramente 

previsível, direcionado para o auto-interesse e maximização da utilidade, reagindo apenas 

mecanicamente aos estímulos do ambiente em que se encontravam. Essa previsibilidade 

encontrava o seu ápice na Teoria Geral do equilíbrio, onde os atores não precisavam 

interpretar o mundo econômico, dada a clareza com que ele se revestia (SHACKLE5, 1991 

apud ABRAMOVAY, 2004).   

No entanto, os significados que podem ser atribuídos ao mercado, não se resumem 

apenas a mecanismos abstratos de equilíbrio, pois a economia, como ciência social que é, não 

pode reivindicar-se independente do meio social. Os processos econômicos são regidos pelos 

mesmos mecanismos dos processos sociais, sendo a economia parte da sociedade. Nesse 

contexto, o mercado - núcleo da ciência econômica – de acordo com Swedberg (1994), tem 

                                                 
4 A expressão sociedade de mercado é utilizada nesse caso para retratar uma sociedade onde, a maioria das 
relações é de natureza contratual, referindo-se apenas às relações de troca (DURKHEIM, 1995) 
5 SHACKLE, G. L. S. Origens da economia contemporânea – Invenção e tradição no pensamento econômico 
(1926 – 1939) – Ed. HUCITEC, São Paulo, 1991.  
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uma dupla conotação, podendo ser visto também por um outro ângulo, como uma estrutura 

social, ou seja, como uma forma concreta de interação social.  

O estudo sociológico do mercado em termos de construção social teve as suas bases 

lançadas com Durkheim e Weber. Para ambos, entender o mercado em termos sociológicos - 

o mercado enquanto construção social - implica na análise de sua dimensão socializadora, 

pois a relação mercantil é uma relação social (MATTEDI, 2004). 

 Durkheim (1995) considera que, a relação mercantil, baseada na troca de bens e 

serviços necessários à sobrevivência, encerra uma dimensão socializadora. O mercado é 

identificado como uma das instituições relativas à troca, sendo a conseqüência social dessa 

troca mercantil, o laço social. Todavia, esse laço social, não se esgota num único ato de troca, 

mas permanece no processo de reprodução das instituições sociais, na medida em que o ator 

econômico segue as regras e normas sociais elaboradas coletivamente.  

Nas palavras do autor:  

[...] Mesmo  onde a  sociedade repousa  de maneira  mais completa na 
divisão social  do  trabalho, [...] seus membros são unidos  por vínculos que 
se estendem  muito além dos momentos tão curtos em que a troca se 
consuma (DURKHEIM, 1995, p.217).  

 

Enquanto para Weber (1991), o mercado resulta de duas formas de interação social: a 

troca e a competição. A primeira quando efetivada, representa uma situação de equilíbrio, 

uma retribuição recíproca, ao passo que a última, insere a noção de luta e consequentemente 

de poder entre os atores econômicos, formando uma dimensão política dentro de um 

fenômeno econômico. Nesse sentido,  

A troca é um compromisso de interesses entre participantes pelo qual se 
entregam bens ou possibilidades como retribuição recíproca. [Porém, ...] 
toda troca racionalmente orientada é a conclusão mediante um compromisso 
de uma prévia luta de interesses aberta ou latente (WEBER, 1991, p. 43). 

 

Ademais, a conseqüência social da relação mercantil, representada através da troca, é 

limitada, dada a sua dimensão efêmera que se extingue com a entrega dos bens e dado o 
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número reduzido de atores contemplados, pois “a troca realizada constitui uma relação 

associativa apenas com a parte contrária na troca” (WEBER, 1991, p.419).  

Com efeito, a relação mercantil é entendida para ambos, como uma relação social 

organizada pelas instituições, porém estas possuem significados diferentes em relação ao 

comportamento social. Enquanto para Durkheim (1995), as instituições determinam o 

comportamento dos indivíduos, para Weber (1991), as instituições orientam, porque não é a 

norma em si que explica a ação social, mas a apropriação que o ator social faz dela. 

Tanto Durkheim quanto Weber contribuíram diretamente para a emergência do estudo 

contemporâneo da economia, refletindo sobre o papel das instituições na orientação do 

comportamento do ator econômico e, portanto na regulação do mercado. 

Tal estudo, de acordo com Abramovay (2004), ganhou impulso com as correntes da 

Nova Economia Institucional e da Nova Sociologia Econômica, as quais questionavam as 

ações baseadas numa racionalidade maximizadora, defendida pela tradição neoclássica. 

  A separação entre o econômico e o social passou a receber críticas, com o trabalho 

pioneiro de Polanyi (1980), o qual ressaltava que a ordem econômica poderia assumir um 

caráter socialmente instituído, contribuindo assim, para a discussão sobre a imersão da 

economia na vida social. Para este autor, a ação econômica por ser resultante da interação 

social, não deveria se basear exclusivamente numa lógica dedutiva, calcada nos interesses 

individuais, ou seja, motivada tão somente pela realização de interesses próprios conduzidos 

por um cálculo utilitário de meios e fins, e por uma propensão natural à troca, desconectada 

de qualquer vínculo substantivo com o meio social em que estaria inserida. 

 Tal pensamento se opôs à tendência dominante na época, de se fazer do mercado a 

expressão máxima da racionalidade econômica, o que norteou os estudos de boa parte da 

ciência econômica contemporânea. Com efeito, a partir da imersão da economia na vida 

social, a racionalidade formal, maximizadora dos interesses individuais, deixou de ser a única 
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mola propulsora da ação econômica, pois tanto a subjetividade dos atores quanto às 

instituições começaram a ganhar destaque, aparecendo elementos como a imprevisibilidade da 

ação, e como um sistema de crenças que guia a relação social. Nesse sentido, o pressuposto de 

que a economia é uma ciência autônoma do homem e da sociedade, começou a ser contestado 

com os estudos dos economistas contemporâneos (ABRAMOVAY, 2004). 

Para a Nova Economia Institucional, a interação social entre os atores econômicos não 

se dá apenas indiretamente, por meio dos preços, mas através de instituições que as regulem. 

De acordo com North (1993), as instituições passam a ser fundamentais para a regulação da 

vida econômica, sendo construídas a partir de um sistema de crenças que apesar de 

subjacentes à ação social, passam primeiro, pelos modelos mentais dos atores. Contudo, 

apesar da importância das instituições na modelação do comportamento dos atores 

econômicos, as motivações que levam esses atores a seguirem as regras das instituições não 

são necessariamente aquelas calcadas na maximização dos interesses individuais, defendido 

pela teoria econômica clássica e teoria dos jogos, mas aquelas calcadas numa dimensão 

subjetiva da ação econômica. 

Em relação à Nova Sociologia Econômica, originária da corrente de língua inglesa, 

esta começou a ser debatida nos Estados Unidos com Mark Granovetter (1985), a partir do 

seu artigo “Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness”, o qual 

aborda a questão da inserção das transações econômicas nas relações sociais da sociedade 

moderna. Diferentemente da economia clássica que não considerava o impacto da estrutura 

social e das relações sociais na produção, distribuição e consumo, Granovetter (1985, p. 495) 

ressalta que “[...] as relações de negócios também se misturam com relações sociais”.  

Esta corrente aborda o mercado em duas situações. A primeira, melhor retratada por 

White (1981), refere-se ao mercado como um mecanismo de formação de preços, 

compreendido, tão somente, pela interação social localizada e específica entre os atores, que 
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procuram referenciar uns aos outros, mesmo que em situação de concorrência. A segunda, de 

acordo com DiMaggio (1994), enfatiza a cultura como uma forma de moldar as instituições 

econômicas e os negócios. O significado da ação econômica passa a ser construído na relação 

entre os atores com base na cultura.  

O que de fato a Nova Sociologia Econômica procura mostrar é que “[...] nos mercados, 

os vínculos sociais concretos, localizados, são determinantes de suas dinâmicas e que, 

portanto, a sua auto-regulação depende da própria maneira como a interação social ocorre” 

(ABRAMOVAY, 2004, p.17). 

Muito embora a Teoria Institucional seja uma das perspectivas correntes da sociologia 

econômica, nos estudos organizacionais, segundo Fligstein6 (2001b), ela detém-se apenas 

sobre a construção de regras e a estabilidade, não dando conta de questões como a agência e a 

política.  

Assim como DiMaggio (1998), Fligstein (2001), reconhece que os mercados também 

são resultado de um processo de institucionalização, porém ele ressalta que fazer com que 

estes projetos institucionais sejam bem-sucedidos é uma questão inerentemente política.  

 No intuito de explorar a sociologia do mercado – pois como já posto por Granovetter 

(1985), todas as formas de interação econômica são centradas nas relações sociais, sendo 

portanto, os mercados, inseridos socialmente – Fligstein (2001b) utiliza a metáfora “mercado 

como política”, para retratar um modelo sociológico de ação no mercado, onde os atores 

tentam criar e manter mundos estáveis que lhes permitam a sobrevivência. Essa metáfora, 

focaliza a forma como as estruturas sociais são produzidas para controlar a concorrência e 

organizar a empresa. Nesse contexto, o lucro pode até ajudar a empresa a se estabilizar, 

porém, ele não é o fim específico da ação empresarial.  

                                                 
6 Neil Fligstein é um dos sociólogos que trabalha na linha da nova sociologia econômica, enfocando a temática 
da empresa. Ele propõe uma abordagem político-cultural para as instituições de mercado, englobando não só o 
fator social, mas o fator político das firmas e nações como componentes para a construção social do mercado 
(KIRSCHNER e MONTEIRO, 2001).  
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De acordo com Fligstein (2001b, p.31): 

Nos mercados, o objetivo da ação é assegurar a sobrevivência da empresa. 
Nenhum ator pode determinar que comportamentos maximizarão os lucros 
(nem a priori ou post hoc). A ação é, portanto, direcionada no sentido da 
criação de mundos estáveis. 

  

 Subjacente a essa visão sociológica da ação no mercado, este autor procura abordar 

como funciona a política nos mercados durante as suas várias fases de desenvolvimento: 

emergência, estabilidade e crise.  

Enquanto um mercado emergente, por não haver um conjunto de relações sociais 

aceitas, a situação é fluida e caracterizada por múltiplas concepções de controle7 propostas 

pelos atores de várias empresas, “um mercado estável requer a construção de uma concepção 

de controle que promova formas não predatória de concorrência com a qual todos possam 

lidar e sejam aceitas pelos atores do Estado”. Já um mercado em crise, é susceptível à 

transformações, podendo as reivindicações de mudança partir das próprias empresas 

existentes, ou a partir de empresas que invadem o mercado e transformam a concepção de 

controle, sendo este último mais freqüente. “A crise do mercado é observada quando as 

organizações estabelecidas começam a falhar” (FLIGSTEIN, 2001b, p. 39 e 46).  

 De fato, em todas essas fases, é notável a forma como as percepções dos atores sobre 

a estrutura social corrente, afeta as táticas que eles usam em busca da estabilidade para as suas 

empresas. No entanto, a causa básica de mudanças nas estruturas do mercado, resulta de 

forças alheias ao controle dos produtores, devido tanto a mudanças na demanda, invasão por 

outras empresas, quanto a ações do Estado. É nesse sentido que:  

 

                                                 
7 Concepções de controle dizem respeito aos entendimentos que estruturam as percepções sobre como funciona 
um mercado, permitindo que os atores interpretem seu mundo e ajam no sentido de controlar as situações. Elas 
operam como um tipo de identidade coletiva com a qual muitos grupos podem identificar-se para que se produza 
um mercado bem-sucedido, capturando um aspecto importante da forma como os atores estruturam a ação uns 
em relação aos outros. Elas são estruturas cognitivas partilhadas no interior e através de organizações que têm 
um profundo efeito sobre o desenho organizacional e a concorrência (FLIGSTEIN, 2001). 
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Os mercados são conectados de amplas e variadas formas: as empresas 
dependem de fornecedores, mercado de capital, mercado de trabalho e 
clientes, bem como do Estado para a sua estabilidade (FLIGSTEIN, 2001b, 
p. 47).   

 
 O importante neste cenário, de acordo com Kirschiner e Monteiro (2001), é considerar 

a economia e as suas instituições, aí incluídas também as empresas, como construções sociais, 

passíveis de serem apreendidas sob outros olhares que não o de uma racionalidade 

exclusivamente formal. 

 Foi nesse contexto, que surgiram a nova sociologia econômica e também a sociologia 

da empresa. Sainsaulieu (1997), considerado o fundador desta última, ressalta que a empresa 

em si, também é um ator social que participa da constituição da sociedade, possuindo, 

portanto, um papel social que é decorrente de seu próprio sistema de funcionamento. 

 Nas palavras do autor, 

[...]A empresa  não  pode mais  limitar sua eficiência  unicamente ao  lucro   
econômico, ela fabrica também emprego, tecnologia, solidariedades,                    
modos de vida, cultura (SAINSAULIEU8 1997, apud  KIRSCHNER e 
MONTEIRO, 2001, p. 13)  

 
 Assim, o mercado na economia moderna, não se prende apenas a uma concepção de 

mecanismo abstrato de trocas, pois ele pode ser visto também, como uma construção social. 

Para Abramovay (2001, p. 172), “encarar os mercados como estruturas sociais cujo 

funcionamento depende fundamentalmente dos ambientes institucionais em que estão imersos 

é uma contribuição decisiva do pensamento institucionalista, cuja influência na economia 

contemporânea é crescente”. Tal concepção denota a proximidade das perspectivas 

sociológica e institucionalista. 

 

 

 

                                                 
8 SAINSAULIEU, Renaud. Sociologie de I’enterprise. Organísation, culture et développemente. Paris, Presse de 
Sciences Pó et Dalloz; 1997. 
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2.2.2  O Estado e a construção social do mercado 

 Entender a economia moderna e as relações que ocorrem no mercado, requer uma 

prévia atenção sobre a participação do Estado neste cenário. Com efeito, o Estado é um 

importante ator na construção social do mercado, e de acordo com Weber e Durkheim, ele 

desempenha respectivamente os seguintes papéis: o de regulador da economia e o de difusor 

de valores. 

  Segundo Weber (1968, p.10), “atrás de toda a economia existe um elemento 

coercitivo, manejado através do Estado”. Nesse contexto, a ampliação do mercado acarreta 

obrigatoriamente um reforço do poder Estatal, sendo a ordem econômica garantida em última 

instância pela ordem política.  

 Enquanto agente regulador do mercado, o Estado tem por função assegurar a 

estabilidade das regras do jogo, ou seja, manter um ambiente político e econômico previsível. 

Esta previsibilidade pode ser garantida pela dominação legal, que das três formas de 

dominação (racional-legal, tradicional e carismática) é a mais adaptada à economia de 

mercado, dado o funcionamento definido e estável das regras burocráticas. Ao exercer este 

papel, o Estado ancorado pela burocracia, acaba incentivando comportamentos racionais e 

impessoais, o que contribui para a difusão do ethos capitalista (WEBER, 1968). 

 Para Durkheim (1983, p. 46 e 66), “o Estado é um órgão especial encarregado de 

elaborar certas representações que valem para a coletividade”. Na sua concepção, o Estado se 

enquadra muito mais como um órgão deliberativo do que executivo. “O Estado não pode ser 

visto como uma simples peça da máquina econômica”, ou seja, como um prestador de 

serviços para a economia, pois ele é o “órgão por excelência da disciplina moral”. 

 O Estado tem um papel fundamentalmente moral, influenciando apenas indiretamente 

o mercado, uma vez que assegura não só o respeito aos contratos e a propriedade privada, por 

meio da garantia dos direitos individuais, mas também a justiça das trocas. A regulação direta 
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do mercado deve ser desempenhada pelas corporações profissionais e não pelo Estado. 

(DURKHEIM, 1983). 

 Percebe-se assim que, tanto Weber quanto Durkheim, defendem a importância da 

esfera política na difusão de valores da modernidade, indispensáveis para o funcionamento do 

mercado. O Estado enquanto instituição, reguladora ou moral, tem por fim definir socialmente 

os procedimentos adequados para o alcance dos interesses particulares do ator econômico. 

 Ao realizarem uma análise sociológica do mercado, procurando retratar a dimensão 

socializadora da relação mercantil, eles ressaltam que essa dimensão não necessariamente é 

proveniente só dos interesses pessoais, mas também do peso do contexto institucional que 

define socialmente estes interesses e os meios adequados para alcançá-los.  

  Seguindo essa mesma linha de análise sociológica do mercado, Fligstein (2001b), 

ressalta que os mercados, estruturas sociais que são, se formam, se tornam estáveis e se 

transformam, a partir de um fator político-cultural, embasado em dois aspectos principais. O 

primeiro ressalta que a formação do mercado faz parte da formação do Estado, a partir do 

momento em que o Estado cria condições para que o mercado se torne estável, ou seja, cria as 

regras de construção dos mercados e de intervenção nos mesmos. O segundo consiste nos 

processos internos ao mercado que refletem os projetos políticos: lutas de poder no interior 

das empresas e entre elas, objetivando o controle do mercado.  

 Nas palavras do autor: 

Os Estados modernos de economia capitalista criaram as condições 
institucionais para que os mercados se tornassem estáveis. Identifico quais 
instituições estão em jogo e vejo sua construção como projetos políticos, 
empreendidos por atores poderosos (FLIGSTEIN, 2001b, p.27) 

 
Com efeito, o desenvolvimento de uma sociologia dos mercados está relacionado à 

criação de condições sociais que possibilitem a existência dos mesmos, sendo tais condições 

garantidas pelo Estado, através das instituições. Nesse sentido, de acordo com Fligstein 

(2001b), as Instituições, entendidas como regras formais e informais compartilhadas, são os 
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meios adequados que permitem aos atores, num mercado, se organizarem para competir, 

cooperar e trocar. As instituições são portanto, condições necessárias para a existência de um 

mercado, viabilizando a sua construção social. 

Percebe-se assim que: 

A produção de instituições de mercado pode ser considerada um projeto 
cultural de diferentes maneiras. Direitos de propriedade, estruturas de 
governança, concepções de controle e regras de troca são as instituições 
necessárias para construir um mercado. Mundos econômicos são mundos 
sociais. Atores engajam-se em ações políticas vis-à-vis outros atores, 
construindo culturas locais para guiar essa interação (GEERTZ9, 1983 apud 
FLIGSTEIN, 2001b, p.28). 

 

 O objetivo da ação em um dado mercado é o alcance da estabilidade e de fato, o 

Estado tem um papel nisso, sendo o seu grau de participação uma questão de contexto. 

Salienta Fligstein (2001b, p. 33) que, “alguns Estados têm mais capacidade de intervenção 

que outros e a probabilidade de fazê-lo depende da natureza da situação e de suas histórias 

institucionais”.  

 O envolvimento do Estado nos mercados pode ser percebido através da distinção entre 

intervenção direta e regulação. Os Estados intervencionistas se envolvem na tomada de 

decisões substantivas em vários mercados. Ao passo que, os Estados reguladores criam 

agências para fazer cumprir as regras gerais nos mercados, mas não decidem quem pode 

assumir o quê e como os investimentos são realizados. Com efeito, “os Estados podem, 

intencionalmente ou não, modificar o status quo de um dado mercado, ao mudar suas regras”. 

Além disto, os Estados também diferem em relação às suas regras de cooperação e 

competição. Todos os Estados restringem a competição, quando, por exemplo, não permitem 

certas formas de concorrência predatória, ou mesmo restringem o ingresso de certas 

indústrias, utilizando  barreiras  tarifárias ou não e instrumentos de  regulação. Assim, “os 

                                                 
9 GEERTZ, Clifford. Local Knowledge. New York, Basic Books. 1983 
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processos  políticos  que geram  tais  regras, refletem  frequentemente os  interesses 

organizados de  um  dado conjunto de  atores num mercado” (FLIGSTEIN, 2001b, p.34).  

 Nesse contexto, é válido ressaltar que: 

A mudança no mercado é paulatina e depende da construção de interesses 
dos atores dentro e em torno do Estado. [...] As regras de fato, incorporam os 
interesses dos grupos dominantes, e os atores do estado não transformarão as 
regras intencionalmente, a menos que os grupos dominantes estejam em 
crise (FLIGSTEIN, 2001b, p. 35). 

 

 Subjacente à relação do Estado e desenvolvimento e tomando por base o pensamento 

de Granovetter (1985), de que os mercados apenas funcionam bem quando apoiados por 

estruturas sociais, Evans (1993, p.114), ressalta que “a premissa neo-utilitarista - de que as 

relações de troca são naturais, ou seja, epistemologicamente anteriores a outros tipo de 

relações sociais - não se apóia em evidência empírica”.  

 Contudo, para este autor, a concepção Neo-utilitarista, capta um aspecto significativo 

do funcionamento da maioria dos Estados e talvez o aspecto dominante do funcionamento de 

alguns deles. No entanto, de acordo com Weber, o Estado era útil àqueles que operavam no 

mercado, e não às ações de seus encarregados.  

Nesse aspecto, “as tentativas neo-utilitaristas de liberar o mercado do Estado, podem 

terminar por destruir os apoios institucionais que possibilitem a troca”. Assim, “na medida em 

que o capital privado se torna menos dependente dos recursos fornecidos pelo Estado, diminui 

a relativa predominância deste” e consequentemente as possibilidades de troca no mercado 

(EVANS, 1993, p. 115 e 137). 

Tal posição neo-utilitarista é, de acordo com o autor, contrária à tradição clássica dos 

estudos institucionalistas que enfatizam a complementaridade essencial entre estruturas de 

Estado e troca de mercado, pois os Estados através das instituições permitem que ocorram tais 

trocas. Nesse passo: 
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[...] O Estado permanece central ao processo de mudança estrutural, mesmo 
quando a mudança é definida como ajuste estrutural. O reconhecimento da 
centralidade do Estado inevitavelmente remete a questões sobre a capacidade 
de ação do Estado. Não se trata apenas de uma questão de ser capaz de se 
identificar políticas corretas. A aplicação consistente de quaisquer políticas, 
quer visem corrigir preços ou implantar indústria local, exige a 
institucionalização permanente de um conjunto complexo de mecanismos 
políticos [...] (EVANS, 1993, p. 109). 
 
 

 A capacidade de ação do Estado, segundo este autor, reside na construção de uma 

estrutura institucional que seja durável e efetiva. O Estado é algo essencial ao crescimento 

econômico, e assim como o mercado ele pode adquirir uma postura autônoma, ou inserida, em 

relação ao meio social.  

 No intuito de abordar uma relação entre o Estado e o desenvolvimento na economia 

moderna, este autor considera os Estados desenvolvimentistas como inseridos socialmente, 

devido ao seu ativo envolvimento com os interesses sociais, ao passo que os Estados 

predatórios são autônomos a estes interesses.   

 Por outro lado, os Estados desenvolvimentistas também podem atuar com certa 

independência em relação às pressões societais particulares, pois “[...] sem autonomia, a 

inserção irá degenerar-se em um supercartel, voltado à proteção de seus membros, contra 

mudanças no status quo”, o que se diferencia completamente da dominação absolutista do 

Estado predatório. Nesse sentido, a autonomia dos Estados desenvolvimentistas “[...] é uma 

autonomia inserida em um conjunto de laços sociais que amarra o Estado à sociedade e 

fornece canais institucionalizados para a contínua negociação e renegociação de metas e 

políticas” (EVANS, p. 134 e 136). 

 Ademais, para este autor, o Estado brasileiro representa um caso à parte, em que 

elementos como a autonomia inserida e o absolutismo incoerente, podem se combinar de 

diferentes maneiras, de forma a produzir resultados que não são nem puramente predatórios 

ou desenvolvimentistas.  
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No Brasil, diferentemente dos países desenvolvidos, não existiu um Estado de bem-

estar social, ou seja, não se adotou a política do Welfare State. Contudo, Rezende (1996) 

ressalta que, as políticas públicas no Brasil, sejam referentes à alocação de recursos em gastos 

sociais ou em atividades econômicas, adotaram o discurso do liberalismo, o qual defende a 

minimalização do Estado.  

Para o liberalismo, a principal função dos governos é a regulação dos mercados, e 

apenas em casos considerados necessários. A política do laissez faire ou do  Estado mínimo,  

colocou em xeque a concepção keynesiana do intervencionismo cíclico por parte do Estado. O 

papel do Estado deixa de ser interventor para ser regulador.  

 De acordo com Dupas (2000), a questão não está em reduzir radicalmente o tamanho 

do Estado, mas modificá-lo para assumir novos papéis fundamentais diante de uma nova 

ordem econômica global. Nesse novo modelo econômico global, defendido por um discurso 

neoliberal a partir dos anos 90, o Estado não mais deve ser mínimo e sim um Estado atuante, 

no sentido não de prover, mas de regular, facilitar. Surgiu então, a necessidade de construir de 

maneira eficaz um novo Estado indutor-normativo-regulador, o qual não fosse interventor, 

mas facilitador. 

 Ainda em relação ao desenvolvimento, de acordo com Abramovay (2001, p.172), a 

importância do seu estudo reside na concepção do mercado como processo histórico que 

reflete poder, estruturas, convicções, normas e controle sociais e não na idéia abstrata do 

mercado como mecanismo de formação dos preços. Nesse aspecto, “os mercados não são 

pontos neutros de encontro de indivíduos dotados equanimemente de bens e serviços 

destinados à troca, mas refletem também o ambiente institucional em que são formados”.    

Sobressai desse entendimento que o conjunto das formas organizadas pelas quais os mercados 

funcionam, tanto pelas restrições que impõem como pelas oportunidades que abrem, é 

fundamental para o desenvolvimento.   
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 Para North (1994), as instituições entendidas como as regras do jogo, normas e valores 

que orientam a conduta do dia-a-dia, assim como as organizações que emergem desse quadro 

institucional, podem criar um ambiente propício ao desenvolvimento. O segredo do 

desenvolvimento reside nas instituições e nas formas de coordenar as ações dos indivíduos e 

dos grupos sociais. 

 Enfim, os Estados modernos estabelecem as regras para os atores econômicos, ao 

criarem as instituições que fornecem as condições estáveis e confiáveis nas quais as empresas 

se organizam, competem, cooperam e trocam, desempenhando assim, um papel importante na 

construção social do mercado (FLIGSTEIN, 2001b). 
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3 Metodologia 
 

Definido o problema e o arcabouço teórico no qual ele se fundamentará, apresenta-se o 

método que permitirá alcançar os objetivos específicos e responder o problema central da 

pesquisa. A metodologia tem a função de estruturar a pesquisa científica, propondo um plano 

de investigação que facilitará a coleta e análise de dados com base nas perguntas de pesquisa.  

 

 

3.1 Perguntas de pesquisa 

A fim de analisar um possível processo de mudança institucional no campo do cinema 

em Pernambuco, as perguntas que sistematizaram a realização desta pesquisa foram as 

seguintes: 

 

• Como ocorreu a formação do campo do cinema em Pernambuco? 

• Quais são os atores organizacionais atuantes no campo ? 

• Qual o contexto de referência do campo? 

• Qual o grau de institucionalização do campo ? 

• De que forma pressões provenientes do Estado e Mercado, a partir da década de 90, 

contribuíram para mudanças nas organizações do campo ?  

• Houve mudanças no relacionamento entre as organizações do campo, devido a essas 

pressões?    
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3.2 Definições constitutiva (DC) e operacional (DO) dos 
termos e variáveis  

 

Os termos e variáveis podem ter diferentes sentidos, a depender da teoria ou área de 

conhecimento de numa pesquisa, tornando-se necessário que sejam claramente definidos, 

esclarecidos e explicitados, para uma melhor compreensão da realidade observada 

(MARCONI; LAKATOS, 1986). Em consonância com o referencial teórico adotado nesta 

pesquisa, são apresentadas as seguintes definições constitutivas (DC) e operacionais (DC) dos 

seus termos e variáveis: 

 
• Campo Organizacional 

DC: O conceito de campo organizacional se refere a um conjunto de organizações que direta 

ou indiretamente, se relacionam e se influenciam mutuamente, compartilhando um sistema de 

significados comum (DIMAGGIO e POWELL, 2001).  

DO: Este termo é operacionalizado nesta pesquisa, pela identificação e seleção de 

organizações que atuam na área do cinema em Pernambuco que possuem algum tipo de 

relação de influência em sua gestão e estrutura. 

   

• Contexto de referência 

DC: Fonte de onde provêm as normas, os valores e as crenças que influenciam as estruturas e 

processos das organizações de um determinado campo. Segundo Machado-da-Silva e Fonseca 

(1996), o contexto de referência pode ser classificado nos níveis local, regional, nacional ou 

internacional. 
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DO: É operacionalizado de acordo com o âmbito de onde provêm influências de parâmetros 

técnicos ou institucionais, que serviram ou servem de base para as organizações desenharem 

as suas estruturas e processos e com isso instituírem as suas práticas organizacionais. 

 

• Ambiente  

DC: Serão considerados dois tipos de ambientes nessa pesquisa. O ambiente técnico que 

enfatiza a produção e a tecnologia, recompensando as organizações pelo controle efetivo e 

eficiente do processo de trabalho e o ambiente institucional que, engloba os elementos 

culturais e simbólicos tidos como regras, as quais as organizações devem se ajustar para 

receberem apoio e legitimidade (MEYER e ROWAN, 2001; SCOTT e MEYER 2001). 

DO: O ambiente técnico é operacionalizado pela racionalização a que se submetem as 

organizações produtoras, distribuidoras e exibidoras que objetivam a eficiência e o lucro, 

enquanto o institucional será operacionalizado pela identificação das regras sociais e legais 

que permeiam o campo. 

 

• Mercado 

DC: Para economia clássica, o mercado é um mecanismo abstrato de preços guiado pela 

lógica utilitarista dos meios e fins, cujo objetivo é a maximização do lucro. Enquanto a Nova 

Sociologia Econômica e o Novo Institucionalismo, enxergam o mercado como inserido no 

meio social, ou seja, como uma estrutura social, cujo objetivo principal consiste no alcance da 

estabilidade e não necessariamente no alcance do lucro (GRANOVETTER, 1985; 

FLIGSTEIN, 2001b). 

DO: O mercado cinematográfico nesta pesquisa assume essas duas conotações, sendo 

analisado de acordo com a classificação dos filmes em curta e longa metragem, associada à 

percepção de cinema cultural e comercial. 
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• Mudança Institucional 

DC: É o processo pelo qual ocorre a entrada ou a saída de uma forma institucional, de acordo 

com diferentes princípios e regras. Segundo Jepperson (2001, p. 207), pode ser do seguinte 

tipo: formação institucional, desenvolvimento institucional, desinstitucionalização e 

reinstitucionalização. 

DO: será operacionalizada através do grau de institucionalização do campo, aferida de acordo 

com os indicadores de DiMaggio e Powell (2001) e de Scott (1995), constantes no referencial 

teórico, íten 2.1.4; e de acordo com a intensidade da repercussão das pressões ambientais, 

provenientes do Estado e mercado, nas relações entre as organizações do campo. Salienta-se 

que dos nove indicadores existentes, os de números 6,7 e 9 foram agrupados num só, 

representado pelo íten do aumento do isomorfismo no campo, o qual será analisado de acordo 

com os pressupostos de DiMaggio e Powell (2001), no que diz respeito ao isomorfismo no 

nível de campo.  

 

 

3.3 Delineamento da pesquisa  

Esse trabalho consubstancia-se numa abordagem qualitativa dos dados primários e 

secundários, utilizando o método histórico do tipo interpretativo para descrever a formação do 

campo do cinema em Pernambuco e analisar o processo de mudança institucional pelo qual 

vem passando o campo atualmente.  

 Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa de cunho histórico-interpretativo, 

caracterizando-se quanto aos fins como descritiva e explicativa.  

De acordo com Godoy, (1995, p.21), “na pesquisa qualitativa um fenômeno pode ser 

melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado 

numa perspectiva integrada”. Dessa maneira, a pesquisa qualitativa é a mais indicada para o 
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estudo em questão, porque ele busca uma compreensão de uma situação única (fenômeno da 

mudança institucional), dentro de um contexto específico (campo organizacional), levando-se 

em conta as interações que ocorrem nesse contexto.   

Quanto ao método histórico, Marconi e Lakatos (1986), definem que ele  abrange a 

investigação, o registro, a análise e a interpretação de fatos ocorridos no passado, para  poder 

compreender o presente. Para Galvin et al, 2001, as condições históricas modelam a dinâmica 

do nível de campo, produzindo efeitos conseqüentes nas formas e atividades organizacionais. 

 O método histórico permite um maior aprofundamento nas questões contextuais que 

envolvem um determinado fenômeno social, sendo portanto, apropriados para responder 

questões explicativas, do tipo “como? ” e “por quê?” (TUCHMAN, 1994). Dentre os métodos 

históricos apontados por este autor, foi adotado nesta pesquisa o interpretativo, cuja finalidade 

consiste em compreender os fatos, de modo a construir uma narrativa que explique de forma 

satisfatória o fenômeno estudado.  

Diante do objetivo proposto neste estudo, em se analisar o processo de mudança 

institucional do campo do cinema, o saber do “como” e “porquê” esse processo ocorre, 

ajudará em conseqüência, a descobrir quais são os valores que estão por trás dele, e então 

analisar até que ponto eles contribuem para este processo. 

Nesse passo, a adoção de uma perspectiva histórica no estudo sobre campo é 

complementar aos objetivos desta pesquisa, pois ela poderá fornecer elementos importantes 

para a compreensão do processo de mudança institucional que ocorre no campo do cinema.  

 Esta pesquisa caracteriza-se também como um estudo seccional com perspectiva 

longitudinal, porque apesar do intuito de descrever como ocorreu o histórico da formação do 

campo do cinema em Pernambuco, ela se debruçará, no que se refere à análise dos dados, 

principalmente sobre o período mais indicativo dos fatores que ocasionaram mudanças 

relevantes na relação entre os atores do campo, ou seja, a partir da década de 90. 
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  O nível de análise adotado é o societal e a unidade de análise é o campo 

organizacional do cinema. Enquanto as subunidades de análise são as organizações que se 

destacam como ilustrativas ou representativas do fenômeno da mudança institucional pelo 

qual passa o campo atualmente.  

 Vale salientar que este estudo não pode ser confundido com população e amostra, já 

que se trata das transformações que ocorrem no campo e o conceito deste comporta todas as 

organizações que se relacionam e se influenciam de alguma forma, compartilhando os 

mesmos significados, não podendo ser reduzido a algumas unidades. 

Nesse sentido, a escolha das organizações representativas do campo ocorreu devido à 

intensidade das relações que mantinham e ao papel social, econômico e político que 

desempenhavam, aferidos durante a realização das entrevistas e de acordo com o material 

bibliográfico e documental pesquisado. Dentre estas organizações, as categorias que 

receberam uma maior atenção quando da análise de dados, foram as produtoras, as 

distribuidoras e as exibidoras de filmes, devido ao fato destas organizações terem recebido um 

maior impacto das pressões ambientais, além da existência de um forte elo entre elas 

decorrente da complementaridade de suas atividades, o que é essencial para a existência do 

cinema como um todo e do próprio campo.  

A intenção de se analisar as mudanças que ocorreram nesses três tipos de 

organizações, não foi a de generalizar o resultado obtido para o campo, até porque são 

categorias diferentes, mas tão somente, avaliar se tais mudanças organizacionais repercutiram 

na relação entre os demais atores do campo, ou seja, avaliar este resultado dentro de um 

contexto específico, que é o fenômeno da mudança institucional do campo. 

 A análise destas categorias é importante para o entendimento da pesquisa, contudo, 

deve-se ter em mente que o objetivo principal, que é o estudo da mudança institucional do 

campo, deve ser perseguido, para poder obter resposta ao problema de pesquisa.  



 60

3.4  Instrumentos e técnicas de coleta de dados 

 Uma pesquisa qualitativa vem geralmente associada a um trabalho de campo. 

Segundo Minayo (1998, p. 105), “campo, na pesquisa qualitativa, representa o recorte 

espacial correspondente à abrangência, em termos empíricos, do recorte teórico 

correspondente ao objeto da investigação”. 

 Para o alcance dos objetivos propostos, foi realizado o trabalho de campo através da 

coleta de dados primários obtidos por meio de entrevistas e dados secundários provenientes da 

pesquisa documental, bibliográfica e da participação nas seguintes palestras e seminários: 

VIII Encontro da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema - SOCINE, ocorrido em 

Novembro de 2004, na Universidade Católica de Pernambuco; Apresentação da Revista 

Continente Documento, sobre Cinema: Visão, Visões - em Abril de 2005, na Livraria Cultura; 

Debate sobre a mostra de filmes de curtas Pernambucanos, em Setembro de 2005, no Cinema 

da Fundaj, II Conferência de Cultura do Recife, no Colégio Salesiano, em Outubro 2005, I 

Conferência Estadual de Cultura, no Centro de Convenções, em Novembro de 2005; e VI 

Congresso Brasileiro de Cinema, realizado em Dezembro de 2005, no Recife Palace Hotel.  

Procurou-se fazer primeiramente a pesquisa documental e bibliográfica, porém estas 

não ficaram restritas a uma única etapa, ocorrendo também, concomitantemente ao período de 

realização de entrevistas, quando da necessidade de se complementar os dados colhidos. Já a 

participação em palestras e debates, assim como a observação das organizações da área do 

cinema que estavam relacionadas a realização destas, ocorreu durante toda a elaboração do 

trabalho. 

A pesquisa documental, de acordo com Vergara (1998), abrange a análise de 

documentos que estejam conservados no interior de órgão públicos e privados. Nesta 

dissertação, os documentos que serviram de base para análise foram os relatórios de gestão, 

boletins de divulgação de ações e outros específicos às organizações que regulam, financiam 
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ou que estão envolvidas, de alguma forma, com as políticas e a gestão da atividade 

cinematográfica do Estado. 

A pesquisa bibliográfica foi feita em livros, artigos, anais de congressos, teses, 

dissertações, jornais e sites da Internet, procurando abranger a literatura que trata do assunto. 

Foram consultadas também as, leis, normas e estatutos federais, estaduais e municipais, 

referentes ao cinema, constantes no capítulo das Referências. Tanto a pesquisa documental, 

quanto a bibliográfica, procurou também abranger questões como a criação, missão, valores e 

outros aspectos pertinentes às organizações de maior relevância do campo do cinema em 

Pernambuco, descritos na seção 4.1.3 da análise de dados.  

Em relação aos dados primários, estes foram obtidos através de entrevistas. Segundo 

Haguette (1997), a entrevista faz parte de um trabalho de campo em que o pesquisador 

recolhe informações do outro, o entrevistado, num processo formal de interação social. O tipo 

de entrevista realizada foi a semi-estruturada, a qual combina perguntas estruturadas e abertas, 

além de possibilitar ao entrevistado discorrer o tema proposto, sem que uma pergunta tenha 

sido necessariamente pré-fixada pelo pesquisador (MINAYO, 1998). Este tipo de entrevista 

por utilizar um roteiro previamente definido (ver apêndice A), reduz a possibilidade de o 

entrevistado fugir aos objetivos centrais da pesquisa. No entanto, Gaskell (2002, p. 67) alerta 

que o roteiro de entrevista deve ser apenas um guia e que o sucesso da entrevista não depende 

só dele, pois o “entrevistador deve usar a sua imaginação social científica para perceber 

quantos temas considerados importantes e que não poderiam estar presentes em um 

planejamento ou expectativa anterior, apareceram na discussão”. 

Há que se ressaltar assim que o roteiro das entrevistas passou por algumas alterações à 

medida que novas informações nas entrevistas anteriores foram surgindo e de acordo com a 

natureza das organizações, experiência ou área de atuação dos entrevistados. Porém, a 

flexibilidade com que foi utilizado tal roteiro, não comprometeu o propósito da investigação, 
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sendo as perguntas sempre convergentes a ele. Essa flexibilização permitiu, tão somente, 

aumentar a qualidade da análise do fenômeno.  

As pessoas entrevistadas foram informantes-chaves, contribuindo para indicação de 

outras pessoas também relevantes para a compreensão do fenômeno. Essa técnica de coleta de 

dados que consiste num processo de indicação ou numa rede de referência, é denominada, 

segundo Roesch (1999), de efeito “bola de neve”, esgotando-se quando não há mais pessoas 

para indicar, ou quando se tem uma compreensão satisfatória do fenômeno.  

Assim, foram entrevistadas pessoas que ocupavam cargos de presidência, diretoria ou 

gerência, representativas tanto das organizações públicas, responsáveis pelo fomento e 

regulamentação do cinema em Pernambuco, quanto das organizações privadas, entidades e 

associações de classe envolvidas com a atividade cinematográfica, além de profissionais de 

destaque que não estavam necessariamente ligados às organizações, e críticos de cinema. A 

entrevista com críticos foi de grande relevância, pois possibilitou aferir questões que 

geralmente as pessoas envolvidas com a atividade cinematográfica não viam, ou por estarem 

muito envolvidas com a questão ou porque simplesmente não lhes interessava tocar no 

assunto. 

Quanto à seleção das primeiras pessoas a serem entrevistadas, foi escolhida uma 

pessoa de notório saber na área e outra que ocupava posição de chefia, numa organização de 

destaque no campo. Estas duas primeiras entrevistas foram as mais importantes, no sentido de 

estruturar a realização das demais. A primeira, com o crítico de cinema Alexandre Figueirôa, 

foi de caráter mais exploratório, a fim de ter um primeiro contato com o objeto de pesquisa. A 

segunda foi com a diretora do Instituto Cultural da Fundaj, Isabela Cribari, que indicou 

grande parte das pessoas de destaque na área que poderiam ser entrevistadas. Cada entrevista 

teve, em média, duração de 1h, sendo devidamente gravada, transcrita e autorizada para ser 

utilizada com a identificação dos respectivos respondentes nesta dissertação. O encerramento 
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desta fase de realização das entrevistas ocorreu devido a uma compreensão satisfatória do 

fenômeno analisado e também por uma questão de tempo para finalizar esta dissertação.   

Houve também a coleta de dados através do envio de questionários, às organizações 

produtoras de filmes para cinema, existentes em Pernambuco. Esse questionário (ver apêndice 

B),composto de perguntas abertas e fechadas teve a intenção de aferir dados relativos à 

produção de filmes locais tanto de curta, quanto de longa metragem, e outros dados 

específicos dessas organizações. Os questionários foram enviados por e-mail para as 11 

organizações produtoras existentes, não se obtendo resposta de três delas: Camará Filmes, 

Parabólica Brasil Comunicação Audiovisual e Luni Produções.  

 

 

3.5 Delimitação da pesquisa  

A pesquisa restringiu-se, no que diz respeito à realização das entrevistas, às pessoas 

pertencentes às organizações de relevância que fazem parte do campo do cinema em 

Pernambuco, num contexto atual, assim como àquelas que se destacam atualmente por sua 

experiência ou conhecimento na área. As pessoas entrevistadas estão dispostas a seguir, de 

acordo com a data de realização das entrevistas:  

•  Alexandre Figueirôa: Crítico em cinema, Jornalista e Professor da Universidade 

Católica de Pernambuco – UNICAP, no curso de Jornalismo. Entrevista realizada no 

dia 15/06/2005, na sala dos professores do curso de jornalismo da UNICAP.   

• Isabela Cribari: Diretora do Instituto de Cultura da Fundação Joaquim Nabuco – 

FUNDAJ, desde 2003, e produtora de filmes de curta- metragem.  

Entrevista realizada no dia 10/09/2005, na residência da entrevistada, no bairro da     

Torre, Recife. 
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• Fernando Monteiro: crítico em cinema, sociólogo e escritor da Revista Continente 

Multicultural. Produziu 14 filmes de curta metragem durante a década de 70, 80 e 

90. Entrevista realizada no dia, 22/09/2005, na Biblioteca da UNICAP, Boa Vista, 

Recife. 

•  Geraldo Pinho: Diretor do Museu da Imagem e do Som de Pernambuco - MISPE, 

desde 2003, ex-diretor do Cinema do Parque e Apolo, no período de 1993 à 2002. 

Produziu filmes em super 8, durante a década de 70 e documentários para vídeos e 

comerciais, durante a década de 80. Formado em Pedagogia.                                                        

 Entrevista realizada nos dias 30/09/2005 e 04/10/2005 no MISPE, localizado na Rua 

da Aurora, Boa Vista, Recife. 

• Marcos Enrique Lopes: Diretor dos cinemas do Parque e Apolo, desde 2003 e 

Gerente de Audiovisual da Prefeitura da Cidade do Recife. Produtor de curta-

metragem. Formado em Jornalismo. 

      Entrevista realizada no dia 07/10/2005, no Cinema do Parque, Boa Vista, Recife. 

• Osman Godoy: Vice-presidente da Associação Brasileira dos Documentaristas de 

Pernambuco – ABD-PE, desde 2005. Foi presidente no período de 2003 à 2004 e 

anteriormente Secretário da ABD-PE.  Formado em Engenharia Civil, atualmente é 

produtor de curtas. Teve participação ativa no super 8, de 1969 à 1983.  

 Entrevista realizada no dia 18/10/2005, no Gabinete Português de Leitura, situado na 

 Rua do Imperador, Boa Vista, Recife. 

• Douglas da Silva: Gerente do BOX Cinemas, desde Julho de 2005. Formado em 

matemática, é responsável pela gestão operacional, administrativa e financeira do 

cinema. Entrevista realizada no dia 19/10/2005, no Shopping Guararapes. 

• Pedro Pinheiro: Programador e Administrador do Grupo Severiano Ribeiro –GSR, 

no Nordeste. Tem 23 anos de empresa, e é formado em Estudos Sociais.  
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 Entrevista realizada no dia 28/10/2005, no escritório do Grupo Severiano Ribeiro,         

 localizado na Avenida Conde da Boa Vista, Recife. 

• Arlindo Gusmão: Proprietário da distribuidora Aquarius Cinematográfica Ltda - 

única empresa local que não é gerência de multinacional - criada em 1973. Distribui 

filmes da Play Arts e Lumier. Entrevista realizada no dia 21/10/2005, no escritório 

da empresa, situado no Recife Antigo. 

• Arnilo Oliveira: Gerente regional da UIP-United International Pictures Distribuidora 

de Filmes Ltda, cuja matriz fica no Rio de Janeiro e São Paulo.  Distribui filmes da 

Paramount, Universal e DreamWork. Formado em Administração.  

 Entrevista realizada no dia 21/10/2005, no escritório da empresa, situado no Recife  

 Antigo. 

• Bruno Lisboa: Presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Pernambuco- FUNDARPE, desde 2003.  

 Entrevista realizada no dia 26/10/2005, na FUNDARPE, situada na Rua da Aurora,         

 Boa Vista, Recife. 

• Jaime Galvão: Diretor de Gestão do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura- 

Funcultura, da FUNDARPE, desde 2003.  

 Entrevista realizada no dia 26/10/2005, na FUNDARPE, situada na Rua da Aurora,  

 Boa Vista, Recife. 

• José Raimundo: Presidente e fundador do Sindicato dos empregados de entidades 

culturais, recreativas, de assistência social e orientação e formação profissional – 

SENALBA. Formado em Direito. 

Entrevista realizada em 01/11/2005, na sede do Sindicato, situado no Pátio de Santa 

Cruz, Boa Vista, Recife. 
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• Ivonete Melo: Presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de 

Diversões no Estado de Pernambuco- SATED- PE , desde 1999. Pedagoga e atriz. 

 Entrevista realizada em 01/11/2005, na sede do Sindicado, localizado na Casa da 

Cultura, Recife. 

• João Vieira Júnior: Proprietário da empresa de produção, REC Produtores 

Associados, a qual produziu 5 filmes de curta-metragem e 2 de longa-metragem, ao 

longo dos seus sete anos de existência. Formado em direito, atua como produtor de 

filmes.  

Entrevista realizada em 17/12/2005, na sede da Produtora, localizada no bairro da 

Madalena, Recife. 

 

 

3.6 Técnicas de análise de dados  

 Uma pesquisa qualitativa por gerar um grande volume de informações, precisa de 

técnicas adequadas que lhe garantam uma boa exploração dos dados para subsidiar a 

realização de uma análise mais consistente. 

 Dessa forma, os dados obtidos nesta pesquisa foram analisados por meio da 

interpretação do discurso, em relação às entrevistas, e por meio da interpretação do conteúdo, 

dos documentos e questionários obtidos.  

 A análise das entrevistas com base na interpretação dos discursos das pessoas 

entrevistadas constituiu o instrumento principal de análise desta pesquisa. Foi realizada de 

forma auxiliar à análise das entrevistas, a análise documental dos dados secundários. De 

acordo com Richardson (1989), a análise documental tem o intuito de descobrir circunstâncias 

sociais e econômicas com as quais o objeto pesquisado pode estar relacionado. Esta análise 

serviu também para dar precisão à descrição das organizações mais representativas do campo 
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do cinema, constantes na seção 4.1.3. Já a análise do conteúdo dos questionários serviu para 

incrementar os dados obtidos nas entrevistas e documentos.  

 Enfim, a análise de dados desta pesquisa caracterizou-se por uma natureza 

descritiva-interpretativa, sendo os dados obtidos analisados a partir das técnicas citadas, 

enfocando os seguintes termos e variáveis dispostos nas categorias analíticas apresentadas e 

operacionalizadas na seção 3.2: Campo organizacional, Contexto de referência, Ambiente, 

Mercado e Mudança Institucional.  
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4 Descrição e análise dos dados 

 
 Neste capítulo são apresentados os dados que procuram compreender até que ponto 

pressões ambientais contribuem para a mudança institucional do campo do cinema em 

Pernambuco. É válido ressaltar que a análise da produção, distribuição e exibição de filmes 

que será abordada neste capítulo, levará em conta a definição de Obra cinematográfica: “obra 

audiovisual cuja matriz original de captação é uma película com emulsão fotossensível ou 

matriz de captação digital, cuja destinação e exibição, seja prioritária e inicialmente, o 

mercado de salas de exibição” (BRASIL, 2005c).  

Em um primeiro momento, é apresentada a descrição dos dados no que se refere à  

formação do campo do cinema em Pernambuco. Tal descrição procura abordar desde o 

histórico do cinema, o contexto de referência do campo e a sua configuração atual, onde serão 

dispostos os atores organizacionais mais representativos do campo.  

Em seguida, é analisado o grau de institucionalização do campo, de acordo com os 

indicadores da literatura, como forma de aferir a sua configuração institucional, ou seja, o 

estágio de mudança institucional pelo qual passa o campo do cinema em Pernambuco, 

atualmente. 

De forma subjacente a ajudar na análise desse estágio, é realizada a análise do Estado 

e do Mercado, tidos como mecanismos de pressão que contribuem para mudanças no campo 

do cinema. Esta análise é feita a partir da década de 90, quando são detectadas modificações 

mais significativas tanto no marco legal quanto na estruturação do mercado, as quais 

impactam as organizações do cinema. Procurou-se nessa etapa, estabelecer uma correlação 

entre pressões do Estado e Mercado e mudanças organizacionais, a fim de detectar prováveis 

mudanças nas relações entre os atores do campo e um conseqüente processo de mudança 

institucional do campo. 
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4.1 Formação do campo do cinema em Pernambuco  

 A idéia de campo traz em si, o compartilhamento de valores, normas e crenças que 

direcionam as ações das organizações que o compõem. Assim, um campo permanece em 

constante processo de construção ao longo do tempo, sendo tal processo histórico. Conforme 

Powell (2001), a fundação e a evolução do campo organizacional, variam de acordo com esse 

processo histórico. Nesse sentido, a compreensão da formação e institucionalização de um 

campo, depende de uma prévia verificação dos fatos históricos que lhe deram origem.  

 Apesar de se expor aqui o histórico da formação do campo em questão, isto não se 

consubstancia como questão central desta pesquisa, e sim num elemento indicativo dos fatores 

que poderão ajudar a entender a configuração atual do campo, pois de acordo com Lamertz 

(2001), o passado disponibiliza um repertório de scripts e tipificações que podem ser usados 

pelos atores, para guiar seus comportamentos e escolhas no presente. 

A descrição da formação do campo do cinema em Pernambuco, levou em conta 

aspectos institucionais e organizacionais, procurando-se resgatar os principais fatos e atores 

envolvidos com o cinema ao longo da sua história, o seu contexto de referência, até chegar a 

um momento atual, onde é apresentada a sua configuração. 

 

 

4.1.1 Evolução histórica do cinema em Pernambuco  

 A atividade cinematográfica possui como requisito fundamental para a sua existência, 

a realização de um filme. Porém, esta atividade não estaria completa se o filme não seguisse 

uma trajetória que culmina na sua exibição (BERNARDET, 1995). Nesse aspecto, a história 

do cinema em Pernambuco, é narrada aqui, sob a ótica da produção, distribuição e exibição de 

filmes.  
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4.1.1.1 Produção cinematográfica 

 No que se refere à produção de filmes, Pernambuco tem uma importância reconhecida 

na história do cinema brasileiro, fato este que se atribui em parte, a existência de dois grandes 

ciclos: O ciclo do Recife e o ciclo do Super 8 (FIGUEIRÔA, 2000). 

 O cinema mudo, durante a década de 20, marcou a estréia do cinema Pernambucano, 

através do ciclo do Recife. A produção de filmes brasileiros que se limitava ao eixo Rio - São 

Paulo passou em 1923 a estender-se a Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, 

caracterizando os chamados ciclos regionais. 

   A fundação da Produtora Aurora Filmes, neste período, por Edson Chagas e Gentil 

Roiz, permitiu que Pernambuco ingressasse nesses ciclos, sendo o ciclo do Recife, o que mais 

produziu nesse período. Tal produção, embora retratasse a temática regional, seguia os 

mesmos padrões narrativos, técnicos e estéticos de Hollywood, ficando a cidade conhecida na 

época, como Recifewood. 

 Das várias pessoas que estavam envolvidas com a realização de filmes no ciclo do 

Recife, se destaca a figura de Jota Soares, como ator, roteirista e diretor, tendo elaborado um 

dos principais filmes da época, “A filha do Advogado”. No entanto, a sua atuação maior foi a 

de cronista dos acontecimentos referentes ao ciclo do Recife, o que possibilitou o 

reconhecimento desse ciclo como um dos mais importantes do cinema brasileiro (MARCONI, 

1986).  

Alguns fatores, de acordo com Figueirôa (2000), contribuíram para o término deste 

ciclo que realizou um total de 13 longas metragens, de 1923 à 1931. O primeiro, foi a falta de 

profissionalismo das produtoras, pois a maior parte dos envolvidos na realização de filmes 

não tinha experiência na área, sendo o quadro de pessoal formado por laços de parentesco e 

amizade. Não havia técnicos capacitados, ou investidores que acreditassem na possibilidade 

de bons negócios. O segundo, foi a dificuldade de distribuição das obras. A ausência de uma 
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cadeia exibidora dos filmes brasileiros, já era um grande problema para quem fazia cinema 

naquela época. E por fim, a chegada do cinema sonoro, que aumentou as dificuldades de 

produção e o desinteresse pelo cinema mudo.  

No final dos anos 50, começa a surgir uma estética nacional que lança a semente do 

Cinema Novo, o qual ganha fôlego a partir de 1961, quando cineastas se propõem a realizar 

filmes autorais, voltados para questões sociais e para a cultura brasileira. ‘Uma câmara na 

mão e uma idéia na cabeça’, foi o lema desses cineastas. 

Porém, Pernambuco só veio destacar-se novamente, nos anos 70, com o movimento do 

Cinema Super 8, denominado assim devido aos inúmeros filmes realizados na bitola de 8mm. 

Apesar de ser inicialmente utilizada como hobby, para fazer filmagens domésticas, a bitola 

acabou sendo usada para se fazer cinema a um baixo custo. Apesar do Super 8 ter sido 

considerado um cinema amador, ele foi tido como uma escola por muitos cineastas 

pernambucanos que realizaram tanto filmes de ficção, quanto documentários, os quais 

retratavam temas sociais ou ligados a manifestações da cultura local. Nesse sentido, ele foi 

legitimado pelo seu potencial de cinema cultural e de documentação.   

Foi criado então, em novembro de 1976, o Grupo de Cinema Super 8, o qual passou a 

dar apoio e representatividade constituída a produção superoitista. Em paralelo a produção em 

Super 8, houve também em Pernambuco, a produção de filmes de curta-metragem  

profissional, em 16mm ou 35mm,  os quais receberam apoio da Empresa Brasileira de Filmes- 

Embrafilme e do  INC- Instituto Nacional de Cultura, que  tinham um departamento exclusivo 

para curta metragem. 

 O Super 8 constituiu uma imagem de cinema alternativo em crescimento, passando a 

ser reconhecido como um veículo legítimo da arte cinematográfica, cujos filmes, segundo 

Marconi (1986), viveram em função de muitos festivais de curta-metragem realizados durante 

toda a década de 70, em vários estados do Brasil. 
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 No entanto, a partir da década seguinte, os filmes do Super 8 acabaram ficando sem 

espaço para exibição e isto ocorreu em grande parte, devido à concorrência dos filmes em 16 

e 35mm, que estavam ganhando respaldo nos debates sobre o curta profissional. O super 8 

fracassou também na sua intenção de ser um instrumento de mobilização e conscientização 

popular, pelo fato de ser assistido apenas por um púbico de formação universitária.  

Devido a esses sucessivos fracassos nos empreendimentos do Super 8, em 1980, o 

Grupo de Cinema Super 8 fechou e a Associação Pernambucana dos Cineastas - APECI  se 

fundiu com a Associação Brasileira dos Documentaristas - ABD-PE, numa única entidade, 

com o intuito de pressionar os órgãos públicos para obtenção de financiamento. Dessa fusão 

resultou a Associação Brasileira de Documentaristas e Pernambucana de Cineastas ABD-

APECI. No entanto, isso não mudou o quadro em que se encontrava o cinema pernambucano, 

sendo o último filme do ciclo realizado em 1983 e depois disto, o Super 8 só voltou a ser 

produzido esporadicamente nos anos 90, por opção estética. 

 Pernambuco continuou nos anos 80 com a realização de filmes de curta metragem, 

porém, numa perspectiva mais profissional e em menor quantidade do que foi produzido no 

ciclo Super 8. A sustentação desses curtas profissionais foi devida ao suporte financeiro 

concedido pelos concursos de curta e médias-metragens da Embrafilme, ao Conselho 

Nacional de Cinema - Concine, e a Lei do Curta, expressa no art. 13 da Lei 66.281, de 

09/12/75, a qual obrigava os exibidores a mostrarem um curta metragem, antes da projeção de 

um longa estrangeiro. 

 De acordo com o crítico de cinema, (Fernando Monteiro, entrevista, 22/09/2005), essa 

Lei destinava um percentual da bilheteria do filme de longa metragem estrangeiro, aos 

produtores de curta, possibilitando-lhes auferir renda.  

 Porém, as possibilidades de realizar um filme curta metragem, foram se tornando cada 

vez mais difíceis. Os atrasos na liberação das verbas, a desvalorização, pela inflação, dos 
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valores previstos, além da falta de equipamentos adequados que pudessem realizar um filme 

de qualidade técnica compatível com a profissionalização almejada, contribuíram para uma 

situação de crise, não só no cinema Pernambucano, mas em todo o país. Tal crise foi agravada 

ainda pelo fim da Embrafilme em 1990.  

 Assim, o final dos anos 80 e início dos anos 90, marcaram um período de declínio na 

produção cinematográfica brasileira, cuja retomada só veio ocorrer com a criação das leis de 

incentivo à cultura, especificamente com a criação da Lei Rouanet do Governo Federal, e dos 

concursos do Ministério da Cultura. Para a área cinematográfica, foi criada uma Lei Federal 

específica, a Lei 8.685 de 20 de Julho de 1993, conhecida como Lei do Audiovisual. Diante 

desse quadro, os produtores locais pressionaram o governo Estadual, para que criasse 

mecanismos de incentivo à produção. A Secretaria de Cultura de Pernambuco elaborou então, 

em 1993, uma legislação de apoio a projetos culturais, além de promover a partir de 95, o 

“Concurso de Roteiro Ary Severo”, o qual se fundiu em 98 com o “Concurso de Roteiro 

Firmo Neto” da Secretaria de Cultura da Cidade do Recife, resultando no “Concurso de 

Roteiro Ary Severo e Firmo Neto”, premiando os roteiros de filmes de curta metragem para 

cinema, cujos ganhadores estão dispostos no apêndice C . 

A atividade cinematográfica em Pernambuco passou a ganhar novo impulso a partir 

deste período e os cineastas pernambucanos resolveram intitular a nova produção local de 

“Árido Movie”, no intuito de unir essa produção em torno de ideais comuns, os quais 

buscavam uma linguagem mais encorpada e uma forma menos convencional da imagem 

cinematográfica. 

That’s Lero Lero, filme de curta metragem rodado em 94, sobre a passagem de Orson 

Welles pelo Recife, foi o primeiro a receber a expressão do Árido Movie. No entanto, foi o 

filme “Baile Perfumado” produzido neste período, que mais esteve associado a esta 

expressão, sendo depois do Ciclo do Recife, o primeiro longa-metragem local que projetou o 



 74

cinema pernambucano para o âmbito nacional, estando por isso associado à retomada do 

cinema pernambucano. Para o diretor do Mispe, “o que nós estamos vivendo aqui, hoje, em 

Pernambuco, é um ciclo que foi iniciado por volta de 96 e que se mantêm até hoje” (Geraldo 

Pinho, entrevista 30/09/2005). 

A partir dos questionários respondidos, (apêndice B), percebe-se que a maioria das 

produtoras existentes hoje em Pernambuco, surgiu após o ano de 1996, ou seja, a partir da 

retomada do cinema Pernambucano. Este período foi marcado pelo surgimento de leis de 

incentivo e da abertura de concursos para filmes, o que talvez tenha incentivado a abertura 

dessas organizações.  

Dentre as oito produtoras que responderam aos questionários, apenas uma, a Arrecife 

Produções, foi criada antes desse período, ou seja, em 1988. Em relação aos recursos 

mobilizados pelas organizações produtoras, percebe-se que três produtoras encontram-se 

situadas na faixa orçamentária mensal de até R$ 5 mil; uma entre R$ 6 mil e R$ 10mil; uma 

entre R$ 11 mil e R$ 15 mil; e três na faixa de mais de R$ 30 mil. Salienta-se, no entanto, que 

essa faixa orçamentária é uma estimativa e diz respeito ao ganho com os filmes realizados 

principalmente para a TV, instituições e publicidade. 

O cinema Pernambucano veio realizar novamente filmes de longa metragem a partir 

da retomada, sendo produzidos os seguintes filmes: O Rap do Pequeno Príncipe contra as 

Almas Sebosas (2000), Amarelo Manga (2003), Cinema, Aspirinas e Urubus (2005) e Árido 

Movie (2005). E os que ainda estão em processo de produção ou finalização neste ano de 

2006: Deserto Feliz, O Rochedo e as Estrelas, Amigos de Risco, Baixio das Bestas e Carranca 

de Acrílico Azul Piscina, cujos realizadores podem ser visualizados no apêndice D.  

 Além destes, houve também produção de filmes de curta metragem, em uma 

quantidade mais significativa do que os de longa, por serem de menor custo. A realização dos 
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filmes de curta foi devido, principalmente, aos recursos obtidos através das Leis de incentivo 

à cultura, tanto do Governo Estadual como da Prefeitura da Cidade do Recife. 

Um outro fator que tem contribuído para manter o audiovisual em atividade, segundo 

o crítico em cinema, (Alexandre Figueirôa, entrevista, 15/06/2005), é a realização do Festival 

Nacional de Cinema do Recife, surgido em 96 e denominado hoje de Cine - PE. O evento 

ocorre anualmente e ajuda a promover o melhor dos filmes locais ou nacionais de curta ou de 

longa-metragem, direcionados para o cinema, TV ou vídeo, que passaram na seleção para o 

Festival. O Cine PE é considerado o evento mais popular da categoria na região Norte-

Nordeste, atraindo mais de 60 mil pessoas por edição (CINE-PE, 2005). 

Devido a poucas e esparsas produções de filmes de longa metragem, a tradição maior 

do cinema Pernambucano é a realização dos filmes de curta, que pode ser observada desde o 

ciclo do Super 8. No entanto, é notório que o cinema não se restringe à produção, pois a 

distribuição e a exibição também fazem parte do seu contexto.  

 

 

4.1.1.2 Distribuição cinematográfica 

De acordo com Carvalho e Fischer (2003, p. 303), “para que o cinema exista em sua 

plenitude, o filme precisa ser projetado em sala”. E antes disso, ele precisa ser distribuído.  

Quanto à distribuição, esta sempre foi uma das principais dificuldades enfrentadas 

pelos cineastas. Desde o ciclo do Recife, a distribuição das obras locais, em sua maioria, 

ficava limitada à cidade e mesmo no âmbito local eram poucas as salas que exibiam esses 

filmes. 

No entanto, no que diz respeito à distribuição de filmes comerciais estrangeiros, era 

intensa no Estado, o qual chegou a sediar mais de 20 distribuidoras, localizadas no bairro do 
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Recife Antigo. No decorrer do tempo, este cenário começou a mudar, havendo o fechamento 

dessas distribuidoras. Dois motivos principais podem ser apontados para este fechamento: 

  [...] as companhias americanas e companhias multinacionais de um modo 
geral, elas foram fazendo fusões que resultaram numa companhia só. [Além 
do que,] foram fechados muitos cinemas no interior e nos bairros. Aqui nos 
bairros de Recife, tinham mais de sessenta cinemas, hoje não tem nenhum 
(Arlindo Gusmão, distribuidor de filmes, entrevista, 21/10/2005).    

 

  Hoje, a questão da distribuição de filmes comerciais, está basicamente pautada nas 

multinacionais, que trabalham com o modelo de gerência em alguns Estados do Brasil, “por 

exemplo: Recife tem uma distribuição de filmes para atender de Aracajú ao extremo norte” 

(Geraldo Pinho, diretor do Mispe, entrevista, 30/09/2005). 

  Apesar da predominância das multinacionais na distribuição de filmes, existe ainda 

uma distribuidora aqui de Pernambuco que resistiu a esse modelo que é a Aquarius 

Cinematográfica: “eu trabalho dentro do cinema há muitos anos, existiam mais de vinte 

empresas em Pernambuco, hoje só existe uma, e sou eu só, até não sei quando” (Arlindo 

Gusmão, distribuidor, entrevista, 21/10/2005). 

  Há que se ressaltar ainda que, as empresas de distribuição de filmes situadas aqui em 

Pernambuco, trabalham basicamente com os filmes de longa metragem, pelo fato de que são 

estes que se destinam para uma exibição sistemática em salas de cinema.  

 

 

  4.1.1.3 Exibição cinematográfica 

O cinema teve desde as primeiras décadas do século XX, uma grande aceitação do 

público no grande Recife, pois gerava um acontecimento social, sendo um veículo transmissor 

de idéias e imagens. Porém, os filmes locais e nacionais, não eram bem recebidos pelos 

exibidores, sendo o Cine Royal, a única sala privada, realmente aberta à produção local nesse 

período (FIGUEIRÔA, 2000). 
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A ausência de uma cadeia exibidora de filmes brasileiros era um terrível problema 

para quem fazia cinema já naquela época. Os filmes de Super 8, também tiveram esse 

problema, pois eram exibidos apenas em Festivais e Mostras, e quando estes acabaram, 

terminou também a produção. Tanto os ciclos do Recife, quanto o super 8, morreram 

exclusivamente  por  falta de público, ou  seja, por não haver salas que quisessem exibi-los. 

“O cinema é um tipo de arte que depende fundamentalmente do público, não no sentido 

estético, [... mas porque], sem o público não haverá nova produção e aquilo que foi investido 

não voltará e nem tampouco haverá lucro” (MARCONI, 1986, p.73). 

Este autor ressalta ainda que esteja na exibição todo o estrangulamento do cinema não 

só pernambucano, mas brasileiro e isto se deve principalmente à dominação do mercado 

exibidor pelos interesses das multinacionais do cinema.  

Apesar de Pernambuco ter poucas salas que exibissem os filmes ligados à produção 

nacional e local, ele tinha um grande acervo de salas, conforme consta no apêndice E. Hoje, 

pode se constatar que toda a estrutura montada, ao longo do século passado, para a exibição 

de filmes na cidade, praticamente não existe mais. Muitos dos cinemas de bairro como os do 

centro do Recife, perderam seus espaços para outros estabelecimentos comerciais 

(ALCÂNTARA, 2004; SARAIVA, 2002).  

Em relação ao fechamento dos cinemas de bairro: 

Isso foi uma questão mundial, ocorreu não só em PE, como aconteceu 
também no Brasil e em toda parte do mundo. As pessoas preferiam 
comodidade em um lugar com várias opções, de compra e lazer, de 
alimentação, de refeição, então os cinemas se deslocaram, de bairros, a 
princípio, para os centros - teve uma época que era cinema de centro - 
depois dos centros para os shoppings centers ou então galerias. [...] 
Começou com 2 ou 3 cinemas em galerias, depois é que houve a 
transposição para os shoppings, com os multiplex (Pedro Pinheiro, 
administrador do Grupo Severiano Ribeiro - GSR, entrevista, 
28/10/2005). 
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De acordo com o distribuidor Arnilo Oliveira (Entrevista, 21/10/2005), 

“Pernambuco tinha praticamente um cinema em cada bairro e hoje, não tem quase mais 

nenhum”.  

É nesse cenário deficiente em salas, técnicas e programação que entra em cena no 

Grande Recife um novo conceito de exibição de filmes, os chamados cinemas multiplex. 

Esses cinemas representam uma idéia de complexo de salas de exibição, desenvolvida pelos 

Estados Unidos nos anos 80, que maximiza do ponto de vista comercial, as possibilidades de 

lucro através da ampla exibição dos filmes, além de vender a idéia de modernidade, com 

recursos e efeitos tecnológicos, de última geração (CARVALHO; FISCHER, 2003). 

Esse conceito de salas de exibição logo se alastrou pelo mundo na década seguinte e a 

sua chegada no Brasil em 1997 representou, segundo relatório setorial do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (2001, apud Carvalho e Fischer, 2003 p. 

305),  uma reversão de um período de declínio na cadeia cinematográfica, causado pela 

significativa diversificação do entretenimento e lazer nos últimos anos, pela concorrência de 

outros suportes audiovisuais e uma crescente escassez de tempo. 

 O amplo investimento de grupos internacionais, de acordo com estas autoras, 

possibilitou a instalação dos multiplex no Brasil, cujas estruturas foram incorporadas em 

ambientes de shoppings centers, os quais se consolidaram no cenário urbano como local de 

consumo. Segundo Cardoso (2004), o conceito de salas de cinema no Brasil mudou 

drasticamente com a chegada dos multiplex. 

Os cinemas dos Shopping Recife e Tacaruna, que são da 
Severiano Ribeiro em parceria com a UCI, foram inaugurados 
em 1998, exatamente para resolver o problema da demanda 
reprimida, porque a população do Recife era muito grande e 
naquela época existiam poucos cinemas que não estavam 
dando conta para que todas as pessoas assistissem aos filmes 
(Pedro Pinheiro, administrador do GSR, entrevista, 
28/10/2005). 
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 Com os cinemas multiplex, terminou o sistema de clientes exclusivos, um acordo que 

durou muitos anos no Brasil, segundo o qual distribuidoras estreavam os seus filmes apenas 

nos circuitos de determinados exibidores. Assim, todas as marcas de distribuição passaram a 

negociar os seus filmes com qualquer exibidor. 

 

 

4.1.2 Contexto de referência do campo 

Ao analisar as suas diferentes organizações, o campo do cinema pode receber tanto 

influência de um ambiente técnico, quando o objetivo é obter eficiência e recursos no sentido 

de ganho financeiro; quanto de um ambiente institucional, quando se procura obter 

legitimidade, através da adequação às normas sociais ou legais, podendo ter, portanto, desde 

um contexto local, regional, nacional ou internacional de referência. 

No que diz respeito à produção, o campo do cinema Pernambucano teve uma grande 

influência de um contexto internacional quando da ocorrência do ciclo do Recife, mudando, 

no entanto, para um contexto nacional no ciclo seguinte, o do Super 8, até chegar a um 

contexto local a partir da retomada do cinema pernambucano em 1996, até os dias atuais. 

Durante o ciclo do Recife, a produção pernambucana apesar de tratar de temas 

regionais, ela se embasava no estilo do cinema norte-americano, seguindo os mesmos padrões 

narrativos, técnicos e estéticos de Hollywood. Enquanto, o cinema em Super 8, ocorrido em 

todo o país, era uma produção mais espontânea, no sentido de retratar temas ligados à cultura 

local sem se prender a padrões estéticos consagrados. Mesmo havendo uma profissionalização 

dessa produção, o Super 8 não perdeu o seu estilo despojado que foi se confirmado com os 

diversos filmes nacionais exibidos nos festivais. No entanto, os filmes pernambucanos só 

começaram a ter um estilo próprio quando da retomada da produção que passou a buscar uma 

linguagem mais encorpada e menos convencional da imagem cinematográfica.  
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De acordo com Geraldo Pinho, diretor do Mispe, (Entrevista, 30/09/20005), “a 

produção pernambucana nos últimos anos é uma produção espontânea, mas com qualidade, 

com técnica, com linguagem”. Para o produtor de filmes, (João Júnior, entrevista, 

17/12/2005), “os produtores pernambucanos perderam o medo de procurar o próprio jeito de 

fazer”. 

Em relação à distribuição de filmes comerciais, ela é uma questão nacional. A 

distribuição vem de um modelo que é um modelo usado desde a época da Embrafilme, onde 

alguns Estados do Brasil mantêm distribuidoras, gerências de distribuição, numa base 

territorial.  

Quanto às salas de exibição, pode se perceber uma mudança de um contexto local, 

para um contexto internacional de referência. A chegada dos cinemas multiplex representou 

uma mudança na exibição de filmes, padronizando a tecnologia e a qualidade de projeção e 

som, além de seguir uma arquitetura de tendência mundial.  

As salas de antigamente, dos cinemas de bairro, possuíam uma identidade própria, 

exibindo filmes específicos, compatíveis a sua identidade, proposta e estética. Enquanto os 

multiplex não possuem nenhuma identidade, exibindo qualquer filme que lhe traga dinheiro, 

além de serem salas muito descaracterizadas esteticamente. 

 Enfim, há de se ressaltar também que o Estado e o mercado exercem uma forte 

influência no tipo do contexto de referência de um campo. De um modo geral, apesar do 

campo do cinema em Pernambuco, sofrer uma forte influência de um contexto internacional, 

quando o assunto é mercado de preços, o que predomina e prevalece mesmo é um contexto 

local de construção social do mercado cinematográfico, que é enfatizado também pelo 

Governo do Estado, ao patrocinar a produção de projetos que ressaltem a temática local. 
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4.1.3  Configuração atual do campo do cinema  

O delineamento do campo organizacional do cinema em Pernambuco foi feito de 

acordo com a identificação do papel social, econômico e político, desempenhado pelas 

organizações envolvidas na área, aferidos através do levantamento dos dados primários e 

secundários. Há que se ressaltar que a representação feita não deixa de ser uma estimativa e 

aproximação de como é o campo do cinema em Pernambuco, porque além de corresponder ao 

viés da autora em um determinado momento, a composição do campo se altera de acordo com 

a entrada de um novo ator em jogo ou através de modificações na estrutura de recursos. 

O campo do cinema em Pernambuco apesar de englobar várias organizações, as 

principais que se destacam são as organizações produtoras, distribuidoras e exibidoras, pelo 

fato de serem representativas da atividade cinematográfica em si, dada à complementaridade 

de suas atividades. No entanto, as demais organizações também não deixam de ter a sua 

importância, pois um campo só existe devido às relações que se fazem presentes na sua 

composição.  

A figura 2 (4) exposta a seguir, esboça o campo do cinema em Pernambuco, 

procurando mostrar os vínculos existentes entre as organizações e instituições envolvidas 

direta ou indiretamente com a atividade cinematográfica. Apesar dos demais atores existentes 

no campo, terem naturezas distintas, eles possuem papéis bem definidos em relação a essa 

atividade. 

Percebe-se que o elo entre produção, distribuição e exibição de filmes, ocorre 

principalmente em torno dos filmes de longa metragem, pois não existe uma distribuição de 

filmes de curta metragem pelas organizações, além do fato deles serem exibidos apenas 

esporadicamente nas salas estatais, como a da Fundaj, Cinema Apolo e demais cinematecas e 

cineclubes existentes.   
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As entidades de classe procuram promover os interesses dos seus associados, estando 

relacionadas principalmente à produção de filmes. Tais entidades possuem assento nos órgãos 

públicos de fomento ao cinema, o que ajuda a defender os interesses da classe.  

Em relação às consultorias, destacam-se o SEBRAE e a Empresa Valença & 

Associados, que prestaram serviços para atender necessidades específicas de organizações 

envolvidas com o cinema, como as requisitadas pelo Sindicato do Audiovisual de 

Pernambuco - SAP e pela Gerência de Audiovisual da Prefeitura da Cidade do Recife - PCR.  

As entidades de interesse coletivo, como o Sindicato dos empregados de entidades 

culturais, recreativas, de assistência social, orientação e formação profissional de Pernambuco 

- SENALBA encontra-se relacionada com as distribuidoras e salas exibidoras, representando 

os direitos dos empregados dessas empresas, enquanto o Sindicato dos artistas e técnicos em 

espetáculos e diversões de Pernambuco - SATED estabelece relações com os órgãos públicos 

e com a Escola Império, a qual capacita às pessoas interessadas na área cinematográfica. 

Destaca-se também como instituição de ensino, o Serviço Social do Comércio - SESC, 

que além de contribuir para a formação de mão-de-obra qualificada na área, desenvolve 

programas para a exibição de filmes, em parceria com a PCR. 

Dentre todos os atores existentes, o poder público é um dos mais importantes para a 

manutenção da atividade cinematográfica, principalmente em relação à produção e exibição 

de filmes, atuando como provedor de infra-estrutura, agente financiador ou regulador. No 

entanto, o incentivo à produção de filmes pode vir também das instituições ou empresas 

financiadoras, como a Petrobrás, Chesf e BNDES, que patrocinam diretamente com recursos 

próprios, ou utilizam do mecanismo de incentivo à cultura com base na renúncia fiscal. 

São apresentados a seguir, a ilustração empírica do campo proposto, cujas relações 

foram descritas acima, o delineamento do campo e o detalhamento das organizações mais 

representativas do cinema em Pernambuco. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 (4): Arranjo Estrutural do Campo Organizacional do Cinema em Pernambuco 

Fonte: Elaboração própria 
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CATEGORIAS DISCRIMINAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 
Órgãos executivos 

relacionados ao cinema 
(3) 

- Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – 
FUNDARPE, vinculado à Secretaria de Educação e Cultura de 
Pernambuco;  
- Fundação de Cultura da Cidade do Recife – FCCR, vinculada à 
Secretaria de Cultura da Cidade do Recife; 
- Delegacia Regional do Ministério da Cultura. 

Entidades governamentais 
ligadas à exibição de filmes 

(4) 

- Fundação Joaquim Nabuco - FUNDAJ, vinculada ao Ministério da 
Educação; 
- Museu da Imagem e do Som de Pernambuco – MISPE, vinculado à 
FUNDARPE;  
- Cinema do Parque e Apolo, vinculados à Gerência de Audiovisual da 
Prefeitura da Cidade do Recife. 

Associações de Classe 
(2) 

- Associação Brasileira dos Documentaristas de Pernambuco, ABD-PE  
- Sindicato do Audiovisual de Pernambuco - SAP. 

Entidades de interesse 
coletivo  

(2) 

-Sindicato dos  Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no 
Estado de Pernambuco- SATED- PE  
-Sindicato dos empregados de entidades culturais, recreativas, de 
assistência social e orientação e formação profissional – SENALBA. 

Instituições de Ensino 
técnico e profissionalizante 

(2) 

-Escola Império  
-SESC  

Organizações de consultoria 
(2) 

- SEBRAE – PE  
- Valença & Associados 

Organizações Produtoras de 
filmes de curta e longa 
metragem para cinema 

(11) 

- Empresas (9): Arrecife Produções, Camará Filmes, Luni Produções,  
Omnicom Filmes, Página 21, Set Produções, Símio Filmes, REC 
Produtores Associados, Ruptura Cinematográfica; 
- Organização Não Governamental (1): Parabólica Brasil; 
- Cooperativa (1): Telephone Colorido 

Empresas Distribuidoras de 
filmes comerciais  

(4) 

- Aquarius;  
- UIP;  
- Sétima Artes (Columbia);  
- Paris Filmes. 

Empresas Exibidoras de 
filmes, na Região 

Metropolitana do Recife. 
(6) 

-São Luiz, Multiplex Severiano Ribeiro, Multiplex UCI Ribeiro 
Shopping Recife e Shopping Tacaruna, BOX Cinemas, Cine Rosa e 
Silva. 

Organizações de Imprensa 
especializada 

(7) 

- Programa Curta Pernambuco da TV Universitária, Programa Sétima 
Arte da Rádio Universitária, Revista Continente Multicultural, Revista 
Giro Cultural, cadernos de cinema do Jornal do Comércio, Diário de 
Pernambuco e Folha de Pernambuco. 

Instituições financiadoras 
(3) 

- Companhia Hidroelétrica do São Francisco - Chesf,  
- Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES,  
- Petrobrás 

Cineclubes 
 (2) 

- Revezes, da Universidade Católica de Pernambuco 
- Barravento, da Universidade Federal de Pernambuco. 

Cinematecas 
(6) 

- Particular (1): Lula Cardoso Ayres 
- Estatais (5): Cinemateca do Mispe, Chesf, Fundação Joaquim Nabuco, 
Alberto Cavalcanti, e da Fundação de Cultura da Cidade do Recife. 

 

Quadro 4 (4): Organizações do campo do cinema em Pernambuco 
Fonte: Elaboração própria 



Ator Criação Natureza Objetivos/ Missão 
Papel que 

desempenha no  
campo 

Atores com quem se 
relaciona no campo 

Principais Ações efetivadas e 
projetos promovidos Público Alvo 

Fundação Joaquim 
Nabuco- 

FUNDAJ 
1979 

Fundação 
Pública 
vinculada ao 
Ministério da 
Educação 

Promover o 
desenvolvimento 
da região norte e 
nordeste do país, 
no que diz respeito 
à produção, 
difusão e 
preservação do 
conhecimento e da 
cultura. 

Desenvolvimento de 
política de apoio à 
produção 
cinematográfica, e 
incentivo à exibição 
dos curtas 
Pernambucanos, 
além de exibir um 
circuito alternativo 
de filmes 

Parcerias: Governo 
Federal, Estadual e 
PCR; 
Chesf: realização do 
concurso Massangana 
Multimídia, reforma 
do cinema da 
Fundação em 2005 e 
projeto do cinema 
digital; 

 Encontros: ABD-PE e 
pessoas do audiovisual

Concurso de roteiro para 
documentários da Massangana 
Multimídia; 
Realização de mostras, 
visando a formação de platéia 
de audiovisual para filmes de 
curta-metragem; realizou em 
2005, mostra de filmes 
pernambucanos, franceses, etc. 
 

Produtores 
Independentes 
Distribuidores: 
Europa Imovision,  
Público: geral e  
críticos   

Fundação do 
Patrimônio Histórico 

e Artístico de 
Pernambuco-
FUNDARPE 

 
1973 

Pessoa Jurídica 
de direito 
público 
vinculada à 
Secretaria de 
Educação e 
Cultura. É o 
órgão executivo 
da política 
cultural do 
Estado de PE. 

Ampliar e 
estimular a 
produção e o 
consumo da 
cultura, como um 
bem econômico e 
social. 

Fomento à produção 
cultural 
(cinematográfica) 
dos projetos  
aprovados, através 
do Funcultura. 

Produtores Culturais 
Instituições e 
Entidades Culturais 
que participam da 
Comissão 
Deliberativa: 
FUNDAJ, ABD- PE, 
SATED.  

Incentivo direto aos 
produtores culturais através do 
Funcultura; 
Promoção da I Conferência de 
Cultura do Estado (2005), para 
organizar a implementação de 
propostas, por parte dos 
produtores, para uma política 
cultural; 
Formação de platéia, através 
do incentivo à realização do 
Projeto Cinema Itinerante, do 
Mispe 

Produtores culturais 
(cinematográficos). 

Museu da Imagem e 
do Som do Estado de 

Pernambuco – 
MISPE 

1992 

Instituição 
pública, 
vinculada à 
Fundarpe 

Manter o acervo 
do audiovisual da 
cultura 
Pernambucana  

Manutenção da 
cinemateca e 
exibição esporádica 
de filmes de longa 
que receberam 
incentivo do 
Funcultura 
 
 
 

Parceria com a 
Fundarpe, de onde 
obtêm recursos para a 
sua manutenção. 

Projeto do Cinema Itinerante,  
a partir de 2003 
Projeto Integração Mispe-
Escola 
 Curso técnico sobre: “A 
história contada através do 
cinema”, realizado em 2005 
Curso prático: “Câmara em 
Curso”, realizado em 2004. 

Produtores 
cinematográficos e 
musicais, técnicos 
e profissionais de 
cinema, Escolas, 
Público em geral. 
 
 
 

 (continua ...) 



Ator Criação Natureza Missão / Valores 
Papel que 

desempenha no do 
campo 

Atores com quem se 
relaciona no campo 

Principais Ações efetivadas e 
projetos promovidos Público Alvo 

Delegacia Regional 
do Ministério da 

Cultura 
MINC 

 

1994 

Entidade 
Pública, 
vinculada ao 
Ministério da 
Cultura 

Ampliar o contato 
da população com 
os mecanismos 
federais de apoio à 
cultura. 

Fornece subsídios 
para as políticas, 
programas projetos e 
atividades do 
Ministério, relativas 
ao cinema. 

Fundaj, ABD, 
SATED, SAP, 
Governo do Estado, 
PCR. 

Apoio a projetos culturais 
(audiovisuais) 

Produtores culturais  

Fundação da Cultura 
da Cidade do Recife - 

FCCR 
 
 
 
 

1979 

Fundação 
Pública 
vinculada à 
Secretaria de 
Cultura do 
Recife 

Desenvolver e 
incentivar a política 
cultural do 
município, fortalecer 
o sentimento de 
cidadania; preservar 
o patrimônio cultural 
municipal e nacional,
da Cidade do Recife
 

Fomento ao setor 
cultural (audiovisual) 
através do SIC da 
Prefeitura da Cidade 
do Recife – PCR; e  
através da Gerência 
Operacional do 
Audiovisual 

Produtores Culturais, 
Instituições e 
Entidades Culturais 
que participam da 
Comissão 
Deliberativa. ABD- 
PE, SATED, etc. 

Incentivos aos produtores 
culturais através do SIC, por 
Renúncia Fiscal; 
Promoção da II Conferência 
de Cultura do Recife (2005), 
para organizar a 
implementação de propostas, 
por parte dos produtores, para 
uma política cultural 

Produtores culturais  

Cinema Apolo 1915 

Entidade pública, 
vinculada à 
Secretaria de 
Cultura da 
Cidade do Recife,
operacionalizada 
pela Gerência de 
Audiovisual da 
PCR 
 

Exibir filmes 
alternativos de 
lançamento 

Ação de 
desenvolvimento e 
formação de platéia 
através da 
programação de 
filmes alternativos, e 
mostras especiais e 
Festivais. 

Parceria com o 
Governo do Estado, 
Minc, Chesf, etc 
ABD, Produtores 
cinematográficos em 
geral, e distribuidores 

 Mostras especiais de filmes 
(de Israel, e Suécia, em 2005); 
 Festival do Panorama Recife 
de Documentários (desde 
2003); 
Festival Internacional de 
Curtas (desde 2002) 

Expectadores mais 
críticos 

Cinema do Parque 1920 

Entidade pública, 
vinculada à 
Fundação de 
Cultura da 
Cidade do Recife,
operacionalizada 
pela Gerência de 
Audiovisual da 
PCR 

Exibir filmes para 
grande público, 
que já foram 
exibidos em salas 
comerciais. 
 
 

 

Garantir a exibição 
para um grande 
público, a um preço 
reduzido de R$ 1,00.  

Parceria com o 
Governo do Estado, 
Minc, Fundaj, Chesf, 
etc. 
ABD, Produtores 
cinematográficos, 
distribuidores e salas 
comerciais 

Mostras de Curtas 
Pernambucanos; 
Festival de Vídeo de 
Pernambuco;  
Festival de Vídeo de 1 Minuto 
(a partir de 2005) 
 
 

Grande Público 

(continuação) 



Ator Criação Natureza Missão / Valores 
Papel que 

desempenha no do 
campo 

Atores com quem se 
relaciona no campo 

Principais Ações efetivadas e 
projetos promovidos Público Alvo 

Grupo Severiano 
Ribeiro: 

-Cinema São Luiz 
-Multiplex UCI-   
 Ribeiro  Shopping   
 Recife 
-Multiplex UCI-            
 Ribeiro Shopping   
 Tacaruna 
-Multiplex Severiano  
 Ribeiro Shopping  
 Boa Vista  
                                      

 
 
1952 
1998 
 
 
1998 
 
 
2003 

Empresas 
privadas 
 
 
(parceria com a  
Multinacional 
UCI) 
 
 
 

Exibir filmes 
comerciais do tipo 
“blockbusters”, 
direcionados para  
um grande público 

Atender a demanda 
de expectadores 
desses filmes 

Distribuidores 
 

Doação de renda equivalente a 
1 dia da programação de 
filme, ao Hospital Infantil, 
(esporadicamente) 
Exibição gratuita para as 
entidades carentes 
(esporadicamente) 
 

Grande público 
em geral 

BOX Cinemas do 
Brasil  

-Multiplex Shopping 
Guararapes  

2004 

Multinacional 
Espanhola 

Exibir filmes 
comerciais do tipo 
“blockbusters”, 
direcionados para  
um grande público 

Atender a demanda 
de expectadores 
desses filmes 
 
 
 

Distribuidores. 
 

Projetos sociais com escolas e 
entidades carentes 

Grande público 
em geral 

Distribuidora 
Aquarius 

Cinematográfica 
1973 

Empresa 
privada 

Distribuir no norte 
e nordeste, filmes 
comerciais de 
longa metragem, 
da Play Art e 
Lumier 

Facilita e diminui os 
custos da  distribuição 
dos filmes para as 
salas da região, 
porque está situada no 
próprio Estado.   
 

Salas de exibição, 
principalmente as 
privadas 

Não tem  Salas de cinema 

Associação Brasileira 
de Documentaristas e 

Curta Metragistas 
ABD-PE 

 
 

1978 

Entidade da 
Sociedade Civil 

Promover o 
aperfeiçoamento 
de seus associados 
através de cursos, 
debates, mostras e 
festivais de 
cinemas 
 
 

Representa as 
demandas do cinema 
cultural e 
independente, 
especialmente para a 
produção e difusão 
do documentário e 
do filme de curta 
metragem 

Fundaj, Fundarpe, 
FCCR, CMC, Minc, 
Gabinete Português 
de Leitura 

Abatimento de 50% nas salas 
de cinema, para os seus 
sócios; 
Assento nos principais órgãos 
e  entidades de fomento à 
cultura e audiovisual de 
Pernambuco. 

Documentaristas e 
curtas metragistas, 
cineastas, 
produtores e 
demais 
profissionais 
envolvidos no 
segmento de 
audiovisual 

(continuação) 



Ator Criação Natureza Missão / Valores 
Papel que 

desempenha no do 
campo 

Atores com quem se 
relaciona no campo 

Principais Ações efetivadas e 
projetos promovidos Público Alvo 

Sindicato dos 
Produtores de 

Audiovisual de 
Pernambuco - 

SAP 

2003 

Entidade 
privada que 
representa o 
único sindicato 
patronal no 
norte e nordeste 

Defender e 
fortalecer as 
empresas 
produtoras de 
audiovisual de 
Pernambuco. 

Quando de sua 
criação, teve o intuito 
de realizar reuniões, 
debates e ações que 
fortalecessem a 
categoria, no entanto 
atualmente não está 
em evidência  
 

Atualmente nenhum Encomenda ao SEBRAE, em 
2003, de uma pesquisa sobre o 
perfil das agências, produtores 
e profissionais do audiovisual 
de Pernambuco 

Empresas 
produtoras 

Sindicato dos Artistas 
e Técnicos em        
Espetáculos de 

Diversões no Estado 
de Pernambuco-    

SATED-PE 

1987 

Entidade 
privada 

Capacitar e 
credenciar os 
artistas e técnicos 
em espetáculos e 
diversões, junto à 
Delegacia 
Regional do 
Trabalho 

Apesar de não ser 
um sindicato 
específico da classe 
cinematográfica 
 habilita o 
profissional da área, 
dando-lhe o registro. 
 
 
 

Fundarpe, FCCR, 
CMC, Minc; 
Parcerias:  
Escola Império (na 
área de cinema e 
teatro); 
APACEP (na área de 
teatro) 
 

Capacitação de atores, artistas 
e técnicos, através de parceria 
com a Escola Império 
Assento nas principais 
entidades de fomento à cultura 
no Estado de Pernambuco 

Pessoas 
interessadas em se 
capacitar como 
atores, artistas e 
técnicos, nas áreas 
de artes cênicas, 
cinema, fotonovela 
e radiodifusão 

Sindicato dos 
empregados de 

entidades culturais, 
recreativas, de 

assistência social e 
orientação, e 

formação profissional 
de Pernambuco- 

SENALBA 

1985 

Entidade 
privada 

 Defender 
 os empregados das  
 áreas de  
 Cultura: (Gabinete  
Português de Leitura

 casas de shows,  
 salas de cinema e  
 distribuidoras); 
Recreação: (clubes 
recreativos); 
Assistência Social: 
(SESI,SESC,SEST)
Formação 
Profissional: 
(SENAI, SENAC, 
SENAT) 

Defender os direitos 
dos empregados das 
salas de cinema e 
distribuidoras locais. 

Apenas os 
empregados das salas 
de cinema e 
distribuidoras locais. 

Representação do direito dos 
empregados junto ao 
Ministério do Trabalho 

Empregados das 
áreas de Cultura, 
Recreação, 
Assistência Social 
e orientação e   
Formação 
profissional 
 

(continuação) 



 
 
     Quadro 5 (4) – Atores Organizacionais mais representativos do campo organizacional do cinema                                       

Fonte: elaboração própria 

Ator Criação Natureza Missão / Valores 
Papel que 

desempenha no do 
campo 

Atores com quem se 
relaciona no campo 

Principais Ações efetivadas e 
projetos promovidos Público Alvo 

Escola Império 2001 

Empresa 
privada 

Oferecer cursos 
nas áreas de 
cinema e teatro 

Oferece aulas 
teóricas de criação de 
roteiro, produção e 
direção de cinema e 
vídeo; e curso de 
formação de atores 
para atuação em 
cinema e TV 

SATED-PE Realização de um curso 
teórico de cinema com a 
produção de um curta 
metragem, em vídeo.  

Pessoas 
interessadas na 
área. 

Serviço Social do 
Comércio - 

SESC 
1946 

Entidade de 
direito privado  

Possibilitar o bem-
estar social do 
comerciário e seus 
dependentes e da 
comunidade 
pernambucana de 
um modo geral, 
através da 
educação,cultura, 
lazer, esporte, 
saúde e assistência. 

Promover 
consciência crítica 
dos estudantes em 
relação aos filmes 
nacionais e levar 
cinema itinerante 
para cidades do 
interior 
(esporadicamente) 

Convênio com a 
PCR, em relação ao 
programa “A Escola 
vai ao Cinema”. 

Curso “Aprendendo com o 
olhar”, voltado para o 
aprendizado técnico na 
produção de vídeo; 
Programa “A Escola vai ao 
Cinema”, que trabalha com a 
consciência crítica sobre o  
filme 

Pessoas 
interessadas em 
produzir vídeos e 
escolas públicas 
ou privadas. 

(conclusão) 
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4.2 Grau de institucionalização  

 A estruturação de um campo organizacional faz parte de um processo contínuo de 

construção, de acordo com circunstâncias históricas e temporais, não sendo, portanto, um 

atributo estático. A institucionalização de um campo, enquanto processo, varia em termos de 

grau. De acordo com Scott (1995, p.106), “o grau de institucionalização refere-se à interação 

e à natureza da estrutura interorganizacional que surge no campo organizacional”.  

 O atual grau de institucionalização do campo do cinema em Pernambuco será 

analisado de acordo com os indicadores apresentados a seguir: 

 

 

4.2.1 Grau de interação entre as organizações do campo 

  O cinema é uma atividade que tem no filme o seu fim precípuo, ou seja, a condição 

essencial para a sua existência. Um filme, seja ele comercial ou cultural, não é um produto 

acabado em si. Ele percorre toda uma trajetória que culmina com a sua exibição ao público. 

 Este fato denota a existência de uma forte relação entre produtores, distribuidores e 

exibidores. No entanto, esta relação não termina aí, pois o cinema envolve vários outros atores 

que se relacionam em decorrência direta ou indireta, da existência desse filme. 

 Em Pernambuco, percebe-se que esta interação ocorre de diversas maneiras, dada a 

similitude ou diferença quanto à natureza das várias organizações existentes no campo do 

cinema. 

 A produção, distribuição e exibição de filmes pernambucanos, destinados às salas de 

cinema, ocorrem basicamente em relação aos filmes de longa-metragem, pois os de curta 

metragem são distribuídos pelos próprios produtores, destinando-se geralmente à TV, internet 

e festivais, sendo exibidos gratuitamente e apenas esporadicamente através de mostras nas 

salas estatais.    
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 No que diz respeito à relação entre as organizações produtoras locais, de filmes de 

longa metragem e as distribuidoras de filmes comerciais daqui de Pernambuco, praticamente 

não existe e isto se deve a dois motivos: a diminuta quantidade de filmes de longa produzidos 

no Estado e ao fato de que as distribuidoras existentes na região representam gerência de 

matrizes que ficam no Rio de Janeiro ou São Paulo. Assim, estas distribuidoras não têm quase 

nenhuma ligação com os produtores dos filmes distribuídos, pois recebem o filme diretamente 

de sua matriz.  

 Conforme destaca o distribuidor de filmes, Arlindo Gusmão (Entrevista, 21/10/2005): 

“[...] nossa relação direta é com o exibidor, com quem nós tratamos de negociar a fita para a 

exibição nas salas”. Assim, percebe-se que, quando a relação ocorre entre distribuidores e 

exibidores, de filmes comerciais em geral, a interação ocorre de forma mais intensa, sendo 

uma relação até mesmo de confiança, porque de acordo com o distribuidor Arnilo Oliveira 

(Entrevista, 21/10/2005), “cinema é um sistema de crédito”. 

 Pedro Pinheiro, administrador do Grupo Severiano Ribeiro, (Entrevista, 28/10/2005), 

ressalta que, “os parceiros dos exibidores são exatamente os distribuidores que tem os filmes 

na mão, para ceder”. 

 Em relação à parceria entre as próprias produtoras locais de cinema, esta ocorre no 

sentido de haver troca de experiências:  

Eu acredito no modelo de co-produção [...], porque no Brasil com esse 
tamanho todo, para você ter um produto que tenha uma visibilidade, é 
importante você estar associado, fazer coisas coletivamente, porque cinema é 
uma arte cara e difícil de ser feita, então você precisa de muitas pessoas 
trabalhando para isso (João Júnior, produtor de filmes, entrevista, 
17/12/2005). 

 

 Com a criação do Sindicato do Audiovisual de Pernambuco – SAP, em 2002, percebe-

se uma tentativa de organizar as empresas produtoras envolvidas na atividade do audiovisual.  

Trata-se de um sindicato patronal, das empresas produtoras do Estado, sendo o único do norte 

e nordeste que surgiu com a idéia de unir as empresas e criar políticas, inclusive de mercado.  
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 No entanto, atualmente este sindicato não está em evidência, no sentido de realizar 

reuniões, debates e ações para fortalecer a categoria no mercado local e nacional. Ele está 

ainda muito incipiente.  

 “Existiu a força de se fazer o sindicato, mas no sindicato as pessoas não têm se 

reunido, não tem uma cultura de troca [...], porque o sindicato seria o grande catalisador, 

[mas], ele começou forte e depois virou fumaça” (João Júnior, produtor de filmes, entrevista, 

17/12/2005). 

 Por outro lado, foi unanimidade entre todos os entrevistados apontar a Associação 

Brasileira de Documentaristas e Curtas Metragistas – ABD-PE, como organização de 

destaque no campo, por representar a demanda do cinema local. Apesar de existir desde 1973, 

a ABD-PE começou a se fortalecer há pouco tempo, aumentando a interatividade entre as 

pessoas relacionadas ao setor, seja através da promoção de encontros e debates, ou mesmo 

através de sua presença em outras reuniões, representando a categoria.    

 Já o Sindicato dos Artistas e técnicos em Espetáculos e Diversões - SATED- PE, 

apesar de não representar um sindicato específico para cinema, ele fornece o registro para os 

profissionais desta área, defendendo os seus direitos. Enquanto o Sindicato dos empregados 

de entidades culturais, recreativas, de assistência social e orientação, e formação profissional 

de Pernambuco - SENALBA  defende os trabalhadores de salas de exibição.  

 Nota-se então, que as entidades de classe e de interesse coletivo da área 

cinematográfica, não se relacionam muito entre si, elas representam e defendem apenas os 

seus associados, mas não tem um objetivo mais amplo de somar forças em prol do 

desenvolvimento do cinema pernambucano. O que ocorre é delas participarem de um 

empreendimento comum quando realizado por alguma outra instituição, privada ou mesmo 

pública.  



 93

 A partir da criação dos Sistemas de Incentivo à Cultura, as entidades, sindicatos ou 

associações do cinema passaram a ter uma ligação maior com o poder público. As entidades 

representativas do segmento do audiovisual, como a ABD-PE e o SATED-PE, ganharam um 

peso maior nas decisões públicas, no que concerne ao financiamento da produção cultural.      

 No âmbito Estadual, nota-se esta participação, através da Comissão Deliberativa do 

Funcultura. Na realidade, existem duas estâncias que liberam recursos para financiamento à 

cultura. Uma é a Comissão Governamental, formada por 3 membros, sendo: um da Secretaria 

de Educação e Cultura, um da Secretaria do Planejamento e um da Secretaria da  Fazenda.    

A outra, é a Comissão Deliberativa que é formada por 12 membros, onde 4 são membros de 

entidades culturais: UPE (representando música), a ABD (cinema), SATED (Teatro), 

Cartunistas (artes gráficas); 3 de instituições culturais: o IPHAN e a FUNDAJ e CAC, 

complementada com mais 2 pessoas físicas, e 3 membros do governo.  

 “A vinda da ABD para o fundo, como instituição, entidade cultural, foi fundamental 

pra despertar e até para esclarecer a comissão da importância da discussão do audiovisual, e 

medir a quantidade de investimento que for dado à produção” (Bruno Lisboa, presidente da 

Fundarpe, entrevista, 26/10/2005). Isso foi um passo importante para que a área 

cinematográfica não sofresse desvantagens em relação às outras áreas culturais, quando da 

avaliação dos projetos culturais.   

 Apesar dessa movimentação, percebe-se que, o grau de interação existente entre as 

organizações do campo ainda é tímido no sentido de que as relações são muito segmentadas 

por categorias. Soma-se a isso, o fato de não haver um órgão ou mesmo entidade que agregue 

todos em torno de um mesmo objetivo.  
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4.2.2 Estruturas interorganizacionais de dominação e padrões de 
coalizão  
 

 As lideranças demonstradas através das relações interorganizacionais de dominação no 

campo do cinema não ocorrem de forma clara, sendo de difícil detecção. Os entrevistados 

demonstraram certo cuidado quando o assunto era abordado, ou por uma ressalva em não se 

comprometerem, ou porque eles não percebiam a existência dessas relações.  

 Assim, indagado se as organizações cinematográficas, no que se referem às empresas 

produtoras, distribuidoras e exibidoras, e demais organizações que compõem o campo, têm o 

mesmo peso para o desenvolvimento do cinema pernambucano, o produtor de filmes, (João 

Júnior,entrevista, 17/12/2005) responde que “algumas organizações são mais importantes que 

as outras e obviamente que isso pode mudar, algumas são mais importantes hoje e não podem 

ser amanhã, outras que não são tão importantes hoje e podem ser amanhã”. 

 Em relação a acordos de partidos políticos, apesar do Governo Federal e da Prefeitura 

do Recife serem de um mesmo partido, e o Governo Estadual de outro, nota-se que quando o 

assunto é promover o cinema em Pernambuco, não há uma partidarização de interesses. Muito 

pelo contrário, o que ocorre são parcerias entre esses três níveis de governo, para planejar e 

implementar ações e projetos voltadas para a área cinematográfica.    

 Os órgãos e instituições públicas de um modo geral, tais como, o Ministério da 

Cultura, a Fundarpe, a FCCR e também a Fundaj, podem ser considerados atores de poder no 

campo, por deterem recursos estratégicos para o setor cinematográfico, ou por terem 

informação e conhecimento específicos na área. Da mesma forma, instituições privadas 

podem se destacar pelo papel representativo que desempenham no campo, como é o caso da 

Associação Brasileira dos Documentaristas – ABD de Pernambuco. 

 Conforme salienta a diretora de cultura da Fundaj, “o cinema em Pernambuco 

começou a ganhar representatividade com o fortalecimento da ABD-PE, que já algum tempo 
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atrás estava sem muita força, e começou a ter uma representatividade muito grande, através de 

algumas lutas e conquistas” (Isabela Cribari, entrevista, 10/09/2005).   

 Ressalta ainda Marcos Enrique, gerente de audiovisual da PCR (Entrevista, 

07/10/2005) que, “os últimos presidentes da ABD-PE, Antônio Carrilho e Osman Godoy, 

fizeram gestões que aproximaram a associação do centro nervoso do áudio visual de 

Pernambuco”. Com isso houve uma aproximação entre os realizadores dos concursos, dos 

festivais, do governo do estado, da prefeitura e do ministério da cultura, através da delegacia 

regional norte nordeste. 

 Muito embora essas organizações tenham papéis de destaque, não se pode dizer por 

este fato que elas são estruturas dominantes no campo, ou então líderes, pois tanto as 

instituições privadas quanto os órgão públicos exercem influências recíprocas nas suas ações, 

mesmo que de uma forma não sistemática.  

 

 

4.2.3 Fluxo de informação dentro do campo.  

 A troca das informações existentes sobre o cinema em Pernambuco, ainda recebe um 

tratamento informal por parte das pessoas envolvidas na área, não sendo ainda uma prática 

constante. Algumas instituições, dentre outras funções desempenhadas, procuram também 

promover reuniões no intuito de disseminar e atualizar as informações sobre a área 

cinematográfica. Percebe-se então, a existência de diferentes interesses que estimulam a 

realização destas reuniões, sejam de acordo com a instituição que as promovem, ou de acordo 

com a categoria ou assunto que será abordado.  

 A ABD é uma dessas instituições que contribui para a troca de informações, não só 

entre as organizações, mas entre os demais atores envolvidos com o cinema. Apesar de ela ser 

uma associação de documentaristas e cineastas, ela contempla também entre outras categorias, 
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os técnicos, editores e cinegrafistas, representando de modo geral, a classe das pessoas 

envolvidas com o audiovisual.  

 A Fundação Joaquim Nabuco é também outra organização que se destaca quando o 

assunto é compartilhamento e troca de informações entre as organizações envolvidas com a 

atividade cinematográfica. Para Osman Godoy, vice-presidente da ABD, (Entrevista, 

18/10/2005), “a Fundação Joaquim Nabuco exerce uma influência muito grande sobre isto, 

ela assume a paternidade dessas coisas, junta as pessoas, chama a ABD, chama o sindicato, 

faz uma mostra e tal”.  

 Já o Sindicato dos Artistas e Técnicos em diversões do Estado de Pernambuco - 

SATED, apesar de não promover reuniões específicas para a área cinematográfica, participa 

das demais relativas à área, trocando informações também quando das reuniões das 

Comissões de julgamento dos Sistemas de incentivos, das quais ele faz participa. Em relação 

às atividades do SATED para com o cinema, percebe-se a partir da entrevista realizada com a 

presidente do sindicato (Ivonete Melo, entrevista, 01/11/2005) que, não existe algo 

organizado como existe para as demais áreas que o sindicato abrange, e isto talvez se deva ao 

fato desse sindicato não ser específico para o cinema. 

  O Sindicato do Audiovisual de Pernambuco - SAP quando de seu surgimento, tinha o 

intuito de promover reuniões entre as produtoras locais, no entanto essa intenção não se 

concretizou. Assim, o compartilhamento e trocas de informações entre as próprias empresas 

produtoras, ocorre muito raramente, e apenas entre aquelas que possuem mais afinidade, ou 

seja, que desenvolveram ou estão desenvolvendo projetos em comum. 

Você compartilha coisas com quem você se identifica, com quem você 
percebe uma identidade de pensamento. O cinema aponta para vários 
caminhos, tem o cinema comercial, tem o cinema que parece de televisão, 
tem o cinema que se espelha mais numa produção mais européia, não tão 
evidente que queira a reprodução de um pensamento. Tem muitos caminhos, 
então eu acho que, você vai trocar isso com pessoas diferentes, mas que 
busca uma identidade (João Júnior, produtor de filmes, entrevista, 
17/12/2005). 
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 Procurou-se aferir a participação dessas produtoras em reuniões, realizadas pelos 

sindicatos de classe e associações específicas do setor, a partir dos questionários respondidos, 

conforme apêndice B. Percebe-se que apesar da maioria das produtoras estarem filiadas ao 

SAP, apenas a minoria participa de reuniões, as quais são promovidas pela ABD. 

 De um modo geral, as organizações e instituições que compõe o campo do cinema, 

compartilham e trocam poucas informações entre si. O que ocorre é que “hoje em dia as 

pessoas são pouco politizadas” (Marcos Enrique, gerente de audiovisual da PCR, entrevista, 

07/10/2005), e só aparecem nas reuniões quando o assunto for algo que lhe tragam algum 

benefício direto.  

 No que diz respeito às fontes de informações sobre filmes, o cinema Pernambucano 

conta com as cinematecas para preservação da memória audiovisual de sua produção. Dentre 

elas se destaca a Cinemateca particular Lula Cardoso Ayres, devido a grande quantidade de 

filmes existentes e por serem todos em película. Apesar das cinematecas funcionarem como 

acervo de filmes em vídeo ou em película, elas constituem uma importante fonte para aqueles 

que se iniciam na produção ou apreciam as obras. 

 

  

4.2.4 Desenvolvimento da percepção entre as organizações de que 
estão num empreendimento comum 
 

 As organizações produtoras podem ser vistas tanto como parceiras quanto 

concorrentes, o que pode ser uma dificuldade para aglutiná-las. Algumas se unem por terem 

projetos similares, no entanto, a grande maioria compete no mercado pelo mesmo espaço, 

principalmente as de publicidade. Percebe-se no discurso do produtor de filmes (João Júnior, 

entrevista, 17/12/2005) que apesar das organizações produtoras terem o intuito de 

pertencerem a um empreendimento comum, na prática não é isso que ocorre. A classe 
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produtora não é organizada, no sentido de haver uma união entre os seus membros para 

reivindicarem políticas para o setor. Não existe uma reivindicação formalizada. 

Eu tenho produzido e trabalhado tanto com o meu filme, porque ou você é 
realizador e produtor, ou você vai trabalhar com políticas culturais, às vezes 
você não tem tempo para as duas coisas, de fazer as duas coisas, ou você vai 
fazer bem uma, ou bem outra, ou vai fazer as duas mal feitas (João Júnior, 
produtor de filmes, entrevista, 17/12/2005). 
 

 As produtoras cinematográficas não estão, portanto, engajadas num processo de 

articulação para conseguirem apoio para a sua categoria, ou muito menos para o cinema como 

um todo. Elas apenas se utilizam dos mecanismos existentes para realizarem os seus filmes.  

 Isto reforça o que expõe a presidente do SATED: “os produtores de cinema e os 

diretores, são muito individualistas, e isso até entre eles mesmos, pois não existe nenhuma 

troca, nenhuma parceria propriamente dita” (Ivonete Melo, entrevista, 01/11/2005). Assim, 

apesar do SAP ter surgido com a proposta de despertar a importância do trabalho integrado, 

isso não conseguiu se firmar entre as produtoras.  

 Nota-se assim que, no discurso existe a intenção de que as organizações devem estar 

unidas em torno de um objetivo comum que é a luta pelo desenvolvimento do cinema. Mas na 

prática não é bem assim que acontece, principalmente quando se refere à categoria das 

produtoras. Já as instituições como a ABD, não só tem esse fim, como tenta disseminar essa 

consciência no campo, para que as pessoas se engajem no objetivo de desenvolver o cinema 

Pernambucano. 

 No que diz respeito às distribuidoras e exibidoras privadas, o seu objetivo é 

simplesmente voltado para o alcance de seus interesses maximizadores do lucro. Para estas 

organizações é como se os demais atores existentes no campo pertencessem a uma outra área, 

que não o cinema, dada a total incompatibilidade de interesses. 
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4.2.5 Grau de conformidade com a lógica institucional que guia 
as atividades dentro do campo 
 
 A racionalidade vigente no campo pode variar de acordo com os divergentes interesses 

das organizações. Percebe-se que as organizações pertencentes ao mercado cinematográfico 

em Pernambuco podem seguir duas lógicas distintas: uma é a instrumental, baseada no custo-

benefício da ação, a outra é a da inserção social, a qual enfatiza a ação social e cultural. 

Ambas as situações serão detalhadas no íten 4.3.1, deste capítulo.  

 A lógica que guia as atividades no campo também pode variar em relação às ações 

adotadas pelo Estado enquanto instituição, ou seja, em relação às políticas públicas 

implementadas.  

 No que concerne às leis de incentivo à cultura, no âmbito do Governo Estadual, nota-

se que estas beneficiam apenas a produção cinematográfica. No entanto, outras políticas 

públicas para o audiovisual, provenientes do Governo Federal, também repercutem no campo 

no cinema em Pernambuco, tais como a criação do Decreto Federal 5.328 de 30/12/2004, o 

qual fixa o número de dias para a exibição de obras audiovisuais cinematográficas brasileiras 

durante o ano, de acordo com a quantidade de salas (ver apêndice F). Tal decreto veio 

beneficiar de modo geral, a veiculação dos filmes brasileiros nas salas de exibição do país. 

Outra medida foi a Lei do Curta Metragem criada em 09/12/75, a qual obrigava as salas 

exibidoras a passarem um filme de curta antes de um longa estrangeiro, remunerando esses 

produtores. Apesar dessa lei não ter sido extinta, ela caiu em desuso devido ao fato do órgão 

que a regulamentava, a Embrafilme, ter sido extinto. A Lei que obriga a passar um filme 

brasileiro a cada três estrangeiros e a Lei do Audiovisual.  

 De um modo geral, estas leis citadas são nacionais e, portanto, não serão consideradas 

objeto de análise desta pesquisa e sim as políticas realizadas no âmbito estadual, as quais 

serão analisadas mais especificamente no íten 4.3.3, quando da análise do papel do Estado 
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como construtor social. No mais, o Estado pode ocasionar diferentes lógicas que guiam o 

campo, podendo contribuir tanto para o desenvolvimento de uma dimensão de negócio ou 

cultural do cinema. 

 

 

4.2.6 Aumento do isomorfismo no campo 

 O isomorfismo existente no campo será considerado de acordo com as seguintes 

categorias estipuladas por DiMaggio e Powell (2001): dependência de um único recurso, 

interação do campo com o estado, número de organizações modelo, incerteza tecnológica, 

profissionalismo e estruturação no campo. 

 O financiamento da área cinematográfica é bastante diversificado, podendo provir 

tanto do poder público: Governo Federal, Estadual e Municipal, através de Leis de incentivo 

ou concursos; quanto da iniciativa privada: renúncia fiscal, concursos e raramente ações 

diretas. Assim, como o campo não depende de um recurso único, menor é o isomorfismo 

coercitivo. 

 O campo do cinema mantém um forte relacionamento com o poder público, pois o 

mesmo carece de uma forte intervenção política para que não fique entregue ao jogo do 

mercado. Tal situação aumenta o padrão de isomorfismo coercitivo. 

 Em relação à existência dos valores organizacionais que podem servir de referência 

para as produtoras de cinema, João Júnior, produtor de filmes, (Entrevista, 17/12/2005), 

ressalta que “isto não é definido de uma forma tão clara, porque as empresas também são 

competitivas e por isso podem achar inadequado até para o mercado, dizer que querem 

alcançar outra empresa, porque elas têm que trilhar o próprio caminho”. No entanto, percebe-

se que apesar da maioria das organizações produtoras em Pernambuco serem empresas, 

quando o assunto é realização de filmes para cinema, os valores que as permeiam não são 
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comerciais, pois o que elas almejam é o reconhecimento do seu trabalho. Quanto às salas de 

exibição, estas possuem valores distintos, as salas públicas, com exceção do cinema do 

Parque, objetivam os filmes de teor mais cultural, enquanto as privadas priorizam a exibição 

de filmes comerciais, para um grande público. Já as distribuidoras seguem os valores de suas 

matrizes, que são comerciais. Percebe-se assim, a existência de um difuso isomorfismo 

mimético no campo, dividido em valores culturais e comerciais.  

  A tecnologia é um outro fator que contribui para o isomorfismo no campo. Para as 

organizações produtoras, isso ainda é uma questão problemática, pois estas organizações não 

possuem materiais para a realização de seus filmes, sendo totalmente dependente de empresas 

especializadas, como a empresa pernambucana Quanta, que aluga equipamentos para 

filmagem. Além do custo para manter esses equipamentos ser alto, ele se deprecia muito 

rápido, dado o avanço tecnológico. Essa questão pode ser notada também, em relação às 

distribuidoras e exibidoras em relação à manutenção e conservação de seus materiais. Assim, 

há uma grande incerteza no campo quanto à tecnologia, o que aumenta o padrão do 

isomorfismo mimético.  

  Sobre a profissionalização, no que diz respeito aos produtores, apesar de não 

existirem escolas específicas de cinema em Pernambuco, e nem estabelecimentos de ensino 

superior, o aprendizado ocorre pelo repasse de conhecimento de “pessoas que foram para fora, 

fizeram cursos, voltaram, foram passando informações para outras pessoas que foram 

formando-se nos SET’s, na prática, aprendendo e iniciando-se no próprio Estado” (Geraldo 

Pinho, diretor do Mispe, entrevista, 30/09/2005). 

Pernambuco tem uma posição muito boa que surpreende para um Estado que 
não tem escola de cinema, a qualificação dos nossos profissionais, o desejo 
deles, a força de realização, surpreende os profissionais mais experimentados 
de grandes centros produtivos como o Rio e como São Paulo (João Júnior, 
produtor de filmes, entrevista, 17/12/2005). 
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 No entanto, a presidente do SATED, aponta que a profissionalização das pessoas que 

auxiliam essa produção poderia ser mais bem capacitada, se tivesse um entrosamento maior, 

no sentido de se realizar parcerias, tanto com as demais associações do cinema quanto com os 

órgãos públicos, para abrir uma escola técnica profissionalizante só de cinema. “Apesar de se 

cogitar esse entrosamento, ele nunca existiu” (Ivonete Melo, entrevista, 01/11/2005). 

 Em decorrência de não haver um apoio direto do governo para a profissionalização, o 

SATED realiza uma parceria com a Escola Império, empresa privada que dá cursos nas 

opções de cinema e teatro. O curso em cinema é apenas teórico, e aborda a criação de roteiro, 

produção e direção. Um motivo que reforça a necessidade de investimentos nessa 

profissionalização é o fato de que o vínculo dos artistas e técnicos ao Sindicato deixou de 

facultativo, pois como salienta Ivonete Melo, “agora, só vai poder fazer cinema quem tiver o 

registro do sindicato, junto à Delegacia Regional do Trabalho”. Por enquanto, a pouca atenção 

que recebe o profissionalismo no campo colabora para um baixo padrão de isomorfismo 

normativo.   

 Enfim, apesar do estruturalismo interno das organizações não ter sido alvo desta 

pesquisa, pode-se dizer de um modo geral que, as organizações que compõem o campo, por 

serem de segmentos distintos, se estruturam consequentemente de acordo com as 

características das atividades que desempenham o que dificulta saber a intensidade com que 

este fator repercute no isomorfismo do campo. 

 

 

4.2.7 Aumento da definição das fronteiras do campo 

 A delimitação empírica de um campo ainda é uma questão problemática, segundo a 

literatura especializada. No entanto, as organizações que o compõem, apesar da diversidade 
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de suas naturezas, possuem interesses complementares, mesmo que não tão nítidos, e por isso 

se reconhecem mutuamente como pertencentes a um mesmo campo. 

 Na pesquisa realizada foi possível perceber que as organizações, em sua grande 

maioria, tinham o conhecimento das demais organizações relacionadas ao cinema, 

principalmente das pertencentes a um mesmo grupo. Pode-se dizer então, que as fronteiras do 

campo cinematográfico são estabelecidas levando-se em conta a amplitude institucional em 

termos de reconhecimento de grupos, os quais podem ser visualizados na figura 2, do íten 

4.1.3, deste capítulo. Assim, apesar das fronteiras desse campo poder aumentar ou diminuir 

com a entrada ou saída de organizações num mesmo grupo, elas são bem definidas, quando se 

leva em consideração o reconhecimento mútuo entre os atores existentes. 
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4.3 Mecanismos de pressão sobre a configuração do 
campo: o Estado e o Mercado como agentes de mudança  
  

 De acordo com Turner (1997), o cinema é um meio de comunicação existente dentro 

de um sistema maior, gerador de significados - a cultura - a qual representa a expressão da 

identidade de um povo. Nesse sentido, não há como se falar do cinema sem relacioná-lo à 

cultura. 

  A cultura é tema central no debate do desenvolvimento de uma sociedade. Para Reis 

(2003), só é possível pensar em desenvolvimento cultural de forma intrinsecamente ligada ao 

desenvolvimento social, além do que, a cultura entendida como a forma que dá a um povo a 

sua distinção, também pode impulsionar a economia de um determinado local ou sociedade.  

 Com a globalização no fim do século XX, ganha força o discurso neoliberal, e com ele 

a ampliação dos mercados e intensificação de toda uma lógica de capital. Para garantir e 

defender a cultura de seu povo, a presença do Estado faz-se então necessária, havendo uma 

mudança do seu papel. 

 Procurar-se-á analisar nesta seção, a relação que ocorre entre as diferentes formas 

existentes de mercado e a sua relação com o Estado, mais especificamente, o Governo 

Estadual, no intuito de entender o cinema pernambucano nesse contexto.  

 

 

4.3.1 Mercado enquanto estrutura social ou mecanismo abstrato 
de preços 
  

 O mercado cinematográfico pernambucano vem passando por algumas modificações, 

nos últimos anos. De acordo com Fligstein (2001b), a causa básica de mudanças nas 

estruturas do mercado, resulta de forças alheias ao controle dos produtores, devido tanto a 

mudanças na demanda, invasão por outras empresas, quanto a ações do Estado.  
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 Vale salientar que, um mercado tem diferentes perspectivas, podendo ser concebido 

enquanto uma construção social ou enquanto um mecanismo abstrato de preços. No que diz 

respeito ao mercado cinematográfico, tal abordagem pode ser percebida, quando se distingue 

os filmes que o constituem, em curta metragem ou em longa metragem. 

 Caracteriza-se como curta metragem, a obra audiovisual com duração igual ou inferior 

a 15 minutos, e como longa metragem, a obra audiovisual com duração superior a 70 minutos, 

conforme disposto na Carta Circular do Secretário do Audiovisual, nº 230, do Minc, de 11 de 

agosto de 1999 e na Medida Provisória nº 2.219, de 04 de setembro de 2001. 

 De acordo com Weber e Durkheim, entender o mercado em termos sociológicos - o 

mercado enquanto construção social - implica na análise de sua dimensão socializadora, pois 

a relação mercantil é uma relação social organizada pelas instituições.  

 Nesse aspecto, a mudança da lógica da ação do governo estatal, em relação à adoção 

do tipo de sistema de incentivo à cultura, contribuiu para visualizar o cinema pernambucano 

por uma perspectiva de mercado enquanto construção social, especialmente no que se refere à 

produção de filmes. 

 A partir da criação, no final de 2002, de um sistema de fundos denominado 

Funcultura, administrado pela Fundarpe, o cinema pernambucano, no que diz respeito ao 

financiamento da produção, não ficou mais entregue ao jogo do mercado, entendido aqui, 

como sistemas de preços. Isto porque os produtores, não necessitariam mais se submeter às 

empresas para conseguirem patrocínio para os seus projetos. No entanto, o cinema 

pernambucano ficou submetido a um jogo político, dado o fato de que o Sistema de Fundos 

pode ser interpretado como um atendimento a um determinado grupo, sendo uma decisão 

política. 

 É válido ressaltar que o financiamento da produção de filmes de longa metragem, não 

é garantido na sua totalidade pelo mecanismo do fundo, dado o seu custo ser bem mais 
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elevado do que os filmes de curta. Portanto, o mecanismo do Funcultura representa apenas 

uma forma de complemento para estes filmes que têm que captar recursos de outras fontes.  

 O Sistema de fundos possibilita ver o cinema pernambucano no que diz respeito à 

produção de filmes, como uma construção social, a partir do momento em que financia 

diretamente a produção cultural, porém ele não é determinante, dado o fato de que o filme 

percorre outras etapas, que não apenas a produção. E aí, este elo como um todo, de produção, 

distribuição e exibição, que representa a cadeia cinematográfica, tanto dos filmes de curtas, 

quanto os de longa, precisa ser considerado nesta análise distinta das formas de mercado. 

 De modo geral, percebe-se que as obras cinematográficas, classificadas em curta-

metragem destinam-se a um mercado que tem na construção social, o seu fim precípuo de 

estruturação. Enquanto os filmes de longa-metragem destinam-se um mercado guiado por 

uma racionalidade instrumental.  

 Segundo Fligstein (2001b), num modelo sociológico de ação no mercado, os atores 

tentam criar e manter mundos estáveis que lhes permitam a sobrevivência. Assim, o objetivo 

principal da ação neste mercado é o alcance da estabilidade, e não o lucro. O lucro, pode até 

ajudar a empresa a se estabilizar, porém, ele não é o fim específico da ação empresarial. 

 Nesse contexto, o filme de curta metragem destinado ao cinema, será analisado aqui, 

como motivador dessa perspectiva do mercado enquanto construção social, dado o fato de que 

ele não é considerado um produto comercial. 

Cinema é uma coisa que só se aprende fazendo, teoria não leva você a fazer 
um filme. E o curta metragem é a porta de entrada para os longa. Você faz o 
seu primeiro rascunho, você começa a dominar a linguagem, a tecnologia, 
através do seu primeiro trabalho com o curta metragem [...]. O objetivo de 
todos que fazem o curta é aprender, se profissionalizar e se expressar 
também, e é também, uma opção. Agora, você tem que saber o seguinte, que 
curta não tem mercado [de exibição em salas comerciais] (Geraldo Pinho, 
diretor do Mispe, entrevista 30/09/2005). 
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 Para Fligstein (2001b, p. 47), “os mercados são conectados de amplas e variadas 

formas: as empresas dependem de fornecedores, mercado de capital, mercado de trabalho e 

clientes, bem como do Estado para a sua estabilidade”. Assim, o motivo do filme de curta não 

estar associado ao mercado enquanto mecanismo de preços ocorre devido à própria 

articulação e interesse dos atores envolvidos com a sua elaboração, que não tem neste 

mercado o seu destino final. 

Apesar de eu respeitar o curta como um produto em si mesmo, como uma 
linguagem cinematográfica, ele não forma uma cadeia produtiva, uma coisa 
industrial. Ele lança novos profissionais, ele permite a experimentação de 
novas linguagens audiovisuais, e ele pode ser um produto em si mesmo, não 
existe curta metragem só para que um dia as pessoas possam fazer longa, eu 
não acredito nesse conceito, eu acredito que o curta se cumpre ali mesmo 
enquanto função audiovisual, enquanto objetivo do trabalho de vários 
cineastas. Agora em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo 
as verbas para isso não fazem gerar uma empresa produtora (João Júnior, 
produtor de filmes, entrevista, 17/12/2005). 

  

 Percebe-se a partir dessa entrevista que, o que faz uma empresa ter força e aparecer no 

mercado, como uma empresa produtora de audiovisual são duas coisas: ou o mercado de 

filmes de longa metragem e documentários, ou a produção de materiais para a televisão. 

 No que se refere à distribuição, a vitrine dos filmes de curta, em sua grande maioria, 

está nos festivais, nacionais e internacionais, nos programas de televisão pública e por 

assinatura, e até na internet. Não existe uma distribuidora de curta metragem dos filmes 

Pernambucanos, pois é o próprio produtor quem vai divulgar os seus filmes para serem 

exibidos. O que existe são tentativas do produtor em distribuir. 

 Uma empresa distribuidora é a que veicula o direito autoral, que cuida do processo de 

veiculação comercial. Cabe a essa empresa, tirar as cópias, fazer cartazes, divulgar o filme e 

fazer o marketing, e isso não pode ser feito com um curta porque não é cobrado ingresso para 

sua exibição. 

 Os filmes de curta metragem têm portanto, um canal reduzido de abertura e quando se 

fala em salas de exibição é que praticamente não se tem mercado para eles. Assim, não existe 
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distribuição de curtas, no sentido de colocá-los nas salas de exibição, pois o caminho dos 

curtas são as mostras. 

 As salas estatais realizam essas mostras, de uma forma esporádica, para divulgar os 

filmes de curta que receberam prêmios nos diversos festivais existentes no país ou no exterior. 

A Fundação Joaquim Nabuco tem incentivado estas mostras, realizando também um debate 

com os próprios produtores dos filmes pernambucanos, após a exibição. 

 O cinema Apolo também realiza esses tipos de mostras, mas muito esporadicamente. 

Tanto o Apolo, quanto o cinema da Fundação, têm por objetivo exibir uma cinematografia 

mais independente, mais alternativa em relação aos filmes que tem um forte apelo comercial. 

São filmes nacionais e internacionais que têm poucas cópias, e que se destinam a um público 

mais restrito.  

 Embora a tradição maior de produção em Pernambuco, seja a de curta metragem, não 

existe um elo de produção, distribuição e exibição desses filmes para salas de cinema. Só os 

filmes de longa metragem são distribuídos para serem exibidos nas salas. Assim, os filmes de 

longa é que se destinam a um circuito comercial. 

Foi com a reprodução de cópias que se começou a conceber o filme enquanto 

mercadoria. O filme representa uma mercadoria abstrata, o espectador ao comprar um 

ingresso na bilheteria, ele compra uma entrada que lhe dá o direito de sentar-se numa poltrona 

durante um determinado tempo, para assistir a um filme. A possibilidade de se tirar cópias dos 

negativos da filmagem, permite que o mesmo produto - o filme - seja passado 

simultaneamente numa quantidade enorme de lugares, para um grande público. Foi em função 

desse contexto, que todo um aspecto do comércio cinematográfico se estruturou. No início, os 

produtores vendiam cópias de seus filmes aos exibidores, os quais podiam exibi-las quantas 

vezes quisessem, ou até revendê-las. Assim, os exibidores podiam auferir lucros de que não 

participavam os produtores. Só a partir do fim da primeira metade do século XX, os 
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produtores deixaram de vender cópias e passaram a alugá-las, recebendo uma percentagem da 

receita dos exibidores. Nesse sentido, a indústria e o comércio cinematográfico foram 

compassadamente se estruturando em três níveis: o produtor, o distribuidor e o exibidor. Vale 

salientar que o que circula entre eles nunca é uma mercadoria concreta, mas sempre direitos. 

O distribuidor não é proprietário de cópias, assim como o exibidor comercializa direitos de 

assistir (BERNARDET, 1985).  

O cinema enquanto mercadoria reside basicamente na seguinte trajetória: é necessário 

que o distribuidor se interesse pelo filme do produtor, que o exibidor se interesse pelo filme 

do distribuidor e que o espectador se interesse pelo filme do exibidor, para que assim possa 

ser vendido o ingresso. 

 O contato de Pernambuco com filmes de longa, só veio acontecer novamente, a partir 

de 1996, quando da produção do filme “Baile Perfumado”, financiado pela Lei Rouanet. Esta 

época marcou a retomada do cinema Pernambucano e com ela a estima dos cineastas, em 

produzir filmes. Frente a esta lei, o Governo do Estado e também o municipal, começaram a 

ter um Sistema de incentivo a fim de atender e estimular a demanda cultural existente na 

região, o que contribuiu na realização dos filmes.   

  No ponto de vista do diretor do Mispe, (Geraldo Pinho, entrevista, 30/09/2005),        

“a experiência de Pernambuco em longa metragem é recente, mas tem demonstrado para o 

país e para o mundo inteiro, uma qualidade, um domínio de linguagem e até uma proposta de 

uma nova linguagem, em termos de cinema”. Para o produtor de filmes, (João Júnior, 

entrevista, 17/12/2005), “o cinema pernambucano é muito pontual”, no sentido de que as 

coisas acontecem muito esparsamente, em relação à produção de filmes de longa metragem. 

No entanto, “os filmes que são produzidos têm expoentes que são muito significativos em 

termos culturais”. 
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 Apesar de Pernambuco ter a tradição em ter cinema autoral (cultural), e não cinema 

comercial (de indústria, mercado, bilheteria), os filmes de longa metragem acabam caindo no 

jogo do mercado, entendido como mercado de preços, no que se refere a sua distribuição e 

exibição. 

Quem manda na atividade cinematográfica, quem tem força, quem tem 
poder é quem tem o filme debaixo do braço. Não é o produtor, nem o 
exibidor, é o distribuidor [....] E a distribuição no Brasil ela é controlada 
basicamente pelas empresas produtoras e distribuidoras americanas, então 
evidentemente que a prioridade delas é colocar em cartaz os filmes 
americanos.[...] Então, o gargalo nosso é a distribuição (Geraldo Pinho, 
diretor do Mispe, entrevista, 30/09/2005).  
 
As distribuidoras querem na realidade que o filme dê retorno, é um comércio 
como um outro qualquer, onde todo mundo participa de uma forma ou de 
outra, para ganhar o seu peso[...] Existe um conjunto de empresas, desde a 
hora em que vamos começar a produzir um filme, até a hora em que ele 
chega às telas. [...] A distribuidora quer que o filme que ela ponha na rua dê 
dinheiro. Como é comércio, todo mundo pensa no lucro, desde a 
distribuidora, desde o exibidor pensam e todo mundo quer ganhar dinheiro 
(Arnilo Oliveira, distribuidor de filmes, entrevista, 21/10/2005). 
 
O distribuidor é quem escolhe para quem vai dar o filme e normalmente 
como a lei do mercado diz, ele vai dar o filme para aqueles cinemas que 
forem mais rentáveis(Pedro Pinheiro, administrador do GSR, entrevista, 
28/10/2005). 
 

 
 Percebe-se no discurso do presidente da Fundarpe, (Bruno Lisboa, entrevista, 

26/10/2005) que a exibição dos filmes de longa, apresenta basicamente dois problemas: o 

primeiro refere-se à concorrência dos blockbusters, filmes de grande bilheterias, que 

prevalecem nos cinemas multiplex, e o outro é em relação ao quantitativo das salas no Estado, 

principalmente no interior que tem apenas 4 cidades com salas: Caruaru, Garanhuns, Arco 

Verde e Petrolina, o que são tidos como dificultores para a distribuição do cinema nacional, e 

principalmente para a produção local.  

Quando se começa a falar de distribuição, se começa a falar de exibição. Aí 
você tire todo o glamour de um filme. O filme é tratado como um produto 
que dá dinheiro ou não dá dinheiro, não tendo identidade [...] Então, o que dá 
dinheiro permanece e o que não dá dinheiro sai. E quantas vezes o cinema 
nacional foi vítima disso (Geraldo Pinho, diretor do Mispe, entrevista, 
30/09/2005). 
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 Em relação à exibição dos filmes locais, mais especificamente os de longa metragem, 

Pedro Pinheiro, administrador do GSR, ressalta:  

Como nós somos exibidores, na verdade, nós não temos essa preocupação se 
vamos passar filme local, filme brasileiro, [...] porque na verdade se o 
cinema Pernambucano tiver filmes comerciais, filmes que tenham grande 
penetração no público nós lançamos, não só Pernambucano como qualquer 
outro. [...] O que faz com que nós sobrevivamos são exatamente filmes bons, 
filmes comerciais (Entrevista, 28/10/2005). 
 

 De acordo com Shackle (1991), o comportamento dos atores econômicos é 

inteiramente previsível, direcionado para o auto-interesse e maximização da utilidade, 

reagindo apenas mecanicamente aos estímulos do ambiente em que se encontram. Essa 

previsibilidade encontrava o seu ápice na Teoria Geral do equilíbrio, onde os atores não 

precisam interpretar o mundo econômico, dada a clareza com que ele se reveste. Isto pode ser 

nitidamente percebido quando o assunto refere-se às salas de exibição, principalmente os 

cinema tipo multiplex. 

Nós somos exibidores de filmes, nós lançamos o que o mercado nos dá, é o 
que o mercado coloca, então, as distribuidoras em si, é que nos dão os filmes 
para serem lançados de acordo com o comércio que nós estamos usando 
(Pedro Pinheiro, administrador do GSR, entrevista, 28/10/2005). 

  

 As empresas privadas exibidoras de cinema, principalmente os multiplex, 

movimentam um grande volume de recursos com os filmes que são exibidos, em sua grande 

parte, estrangeiros do tipo blockbusters, direcionados para um grande público. De acordo com 

Geraldo Pinho, diretor do Mispe, (Entrevista, 30/09/2005), “só aqui em Recife é vendido mais 

de l milhão de ingressos por ano, de todos os cinemas, e isso gera emprego, além de deixar 

dinheiro para cidade com o pagamento do ISS, proveniente principalmente dos multiplex”. 

 Apesar de se destinarem ao mercado de  preços, os  filmes de  longa  nacionais, de  um 

modo geral, e  principalmente  os  pernambucanos, não  têm  retorno, no  sentido  de  lucro. 

De acordo com o presidente da Fundarpe, (Bruno Lisboa, entrevista, 26/10/2005), o retorno 

que se tem dos filmes rodados no Estado, é a geração e movimentação não somente cultural, 
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mas de toda uma movimentação econômica na região, de empregos diretos e indiretos gerados 

pelas empresas que participaram dessa produção. “O cinema pernambucano não é ainda um 

cinema de público, é um cinema mais concentrado, um cinema mais denso e é um cinema 

ainda para prêmios, para festivais, não conseguiu ainda mexer com o grande público”. 

 Percebe-se então que, os filmes que são produzidos em Pernambuco não são filmes 

direcionados para um público mais crítico, mais seleto e por isso não visa lucro com a 

bilheteria. Ademais, é válido ressaltar que, 

Quando se trabalha com cinema em Pernambuco, mesmo as produtoras 
privadas, o lucro não está tão presente, porque elas fazem cinema cultural, 
fazem cinema para o seu portifólio pessoal, para satisfação pessoal, para 
aprender a fazer cinema, para pesquisar a linguagem (Isabela Cribari, 
diretora do Instituto de Cultura da Fundaj, entrevista, 10/09/2005). 

 

 Em decorrência disso, as empresas Pernambucanas que realizam filmes para cinema, 

em sua grande maioria, além de trabalharem com um segmento mais cultural da produção de 

filmes, de curta ou de longa metragem, procuram realizar por outro lado, uma produção mais 

comercial, voltada para publicidade, no intuito de garantirem a sua sobrevivência e também o 

lucro. Ademais é válido salientar que dentre as 11 organizações produtoras de filmes para 

cinema, existentes em Pernambuco, 9 são empresas que buscam um retorno financeiro através 

do desenvolvimento de outras atividades audiovisuais.. 

 Assim, salienta um dos entrevistados: “[...] infelizmente, ainda no nosso Estado, nós 

não poderíamos ter uma produtora com a pequena estrutura que nós temos que pudesse 

sobreviver só de filmes para cinema” (João Júnior, produtor de filmes, entrevista, 

17/12/2005). 

 Num contexto geral, o Cinema Pernambucano, é um cinema autoral e não comercial. 

No entanto, é também um mercado visto como um mecanismo de construção social e não 

apenas como um mecanismo abstrato de preços.   
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[...] Existem vários mercados no mundo então, têm vários públicos que 
podem se identificar com esse tipo de cinema, com o cinema mais autoral, 
mais independente, que fale de experiências pessoais mais humanas. [...] Eu 
acho que Pernambuco tem uma coisa muito singular, muito singular mesmo, 
porque nós temos uma força produtiva e criativa, no entanto temos um 
mercado pequeno, em termos de nossos produtos culturais, não só de 
cinema, mas de todos os nossos produtos culturais (João Júnior, produtor de 
filmes, entrevista, 17/12/2005). 

 

 

4.3.2 Criação e modificações no marco legal relativas à cultura e 
ao audiovisual 
 
 Em meio ao processo de redemocratização do Brasil, foi criado em 1985 o Ministério 

da Cultura, com o objetivo de fomentar e difundir a produção cultural no país. O Estado 

passou a assumir responsabilidades em relação à cultura, assegurando o seu acesso e o pleno 

exercício dos seus direitos ao cidadão, a partir da Constituição Federal de 1988, a qual 

estabeleceu a seguinte prerrogativa: 

“Art. 215 - O Estado garantirá a todos, o pleno exercício de seus direitos culturais e o acesso 

às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais” (BRASIL, 2005a) 

 O mecanismo de incentivo fiscal à cultura, teve início no Brasil com a criação da Lei 

7.505 de 02 de Julho de 1986, conhecida como Lei Sarney. Esta Lei Federal, permitia a 

redução de 2% do Imposto de Renda de pessoas jurídicas e 10% do de pessoas físicas, sobre 

os recursos destinados às atividades culturais, prevendo três níveis de abatimento distintos: até 

100% para doadores, até 80% para patrocinadores e até 50% para investidores. No entanto, a 

inadequação de sua própria sistemática, pautada apenas no simples cadastramento do 

proponente e a não obrigatoriedade da apresentação prévia de projetos, deram margem a uma 

seqüência de fraudes que levou ao seu término em 1990 (CESNIK, 2002). 

 As Leis de incentivo à cultura, no nosso país, podem ser tanto por fundos públicos 

quanto por renúncia fiscal. O sistema de fundo prevê a alocação de parte dos recursos 
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públicos exclusivamente ao setor cultural e tem como preocupação básica, financiar projetos 

considerados relevantes para a cultura da região, e com baixa possibilidade de obter 

financiamento privado. Já o sistema de renúncia fiscal repousa no conceito de que o governo 

se propõe a abdicar de parte de sua receita em favor de contribuintes que direcionarem parcela 

de seus impostos a pagar a projetos culturais, respeitados os termos estabelecidos em cada 

esfera estatal. A Renúncia pode ocorrer de três formas: doação (contribuição sem 

contrapartida da divulgação comercial ou proveito patrimonial), patrocínio (prevê a promoção 

ou propaganda do incentivo) e investimento (quando o incentivador participa dos lucros 

obtidos com a realização do projeto cultural); (REIS, 2003). 

 De fato, o começo dos anos 90 representou um período crítico para o setor cultural e 

também para o cinematográfico. O Governo Collor rebaixou o Ministério da Cultura para a 

condição de Secretaria da Cultura e extinguiu as principais instituições públicas de cultura do 

país, entre elas a Empresa Brasileira de Filmes - Embrafilme, organismo estatal criado em 

1969 para financiar, co-produzir e distribuir filmes nacionais. A interrupção desse apoio 

governamental levou então, o setor cinematográfico praticamente à falência. 

 Todavia, no intuito de restabelecer um mínimo de fomento para a produção cultural, 

em 1991 foi criada a Lei 8.313, pelo Secretário da Cultura Paulo Sérgio Rouanet. Tal lei, 

conhecida como Lei Rouanet, substituiu a Lei Sarney, redefinindo os incentivos que eram 

concedidos por ela, bem como o processo de aprovação dos projetos (REIS, 2003). 

 Paralelamente à Lei Rouanet, surgiu também a Lei do Audiovisual, Lei 8.685 de 

20/07/1993, promulgada pelo Presidente Itamar Franco, que entre outras ações recriou em 

1992, o Ministério da Cultura. Esta lei que teve o seu prazo de duração estipulado para o final 

do exercício financeiro de 2003, vem se postergando até os dias atuais, permitindo um 

desconto fiscal sobre o Imposto de Renda, para quem investir na produção de obras 

audiovisuais cinematográficas brasileiras de produção independente, mediante a aquisição de 
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quotas, as quais garantem o direito de comercialização sobre as referidas obras (BRASIL, 

2005b). 

 Constitui-se Obra audiovisual: “produto da fixação ou transmissão de imagens, com 

ou sem som, que tenha a finalidade de criar a impressão em movimento, independentemente 

dos processos de captação, do suporte utilizado inicial ou posteriormente para fixá-las ou 

transmiti-las, ou dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão ou 

difusão” (BRASIL, 2005b). 

 A Lei do Audiovisual foi criada pensando nas dificuldades específicas do setor, as 

quais poderiam colocá-lo em desvantagem em relação aos outros setores culturais, quando da 

busca por patrocínio junto à iniciativa privada, por meio da Lei Rouanet. Questões como o 

longo período para a realização de filmes e documentários, a lisura da aplicação de recursos 

na produção, e a incerteza de sua distribuição depois de finalizada, tanto pela concorrência de 

superproduções hollywoodianas quanto pelas promoções que elas trazem consigo, poderiam 

ser levadas em conta quando da escolha do projeto cultural pelas empresas patrocinadoras. 

Então, o atrativo para que as empresas patrocinem projetos culturais se reduz a perspectiva de 

lucro, sendo por isso mantido como uma ferramenta de marketing, ou seja, como uma 

estratégia de comunicação para empresa (REIS, 2003). 

 As empresas vêm apoiando as atividades culturais através da dedução de seus tributos, 

como alternativa de divulgação de seus produtos para um público segmentado, de associação 

de sua marca com o produto cultural, além de todos os benefícios de mídia proporcionados 

pelo marketing indireto (CESNIK, 2002).  

 No entanto, salienta Reis (2003) que, os objetivos de uma verdadeira política cultura, a 

serem perseguidos pelo Estado, em parceria ou não com a iniciativa privada, devem ser a 

preservação da identidade de um povo, a democratização do acesso à cultura e a promoção da 

diversidade cultural. 
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Apesar da sua indiscutível importância do ponto de vista cultural e de sua 
longa história no país, o cinema brasileiro carateriza-se do ponto de vista 
econômico como uma indústria artesanal e fragmentada, carente de bases 
comerciais sólidas e sobretudo, incapaz de subsistir sem forte apoio 
governamental (BRASIL, Ministério da Cultura, 2005d, p. 4). 
 

 A primeira metade da década de 90 representou de fato, uma retração dos recursos 

federais, e o setor cultural só não se viu em situação mais crítica devido à participação dos 

Estados e alguns Municípios do país que, incrementaram o investimento na cultura.  

 O Governo Federal deu um novo direcionamento ao setor cultural do país, a partir de 

94. O Ministério da Cultura - Minc - consolidou a sua independência em relação ao Ministério 

da Educação, implantando em 95, uma secretaria de apoio à cultura que inaugurou uma 

verdadeira política de incentivo para o setor, além de congregar em sua nova estrutura: quatro 

secretarias, entre elas a do Audiovisual, três órgãos colegiados, quatro Delegacias Regionais, 

e quatro Fundações. Pode-se dizer que a política do governo Federal em relação às leis de 

incentivo à cultura, inspirou os demais dirigentes dos Estados e Municípios do país, a fazerem 

as suas próprias leis de incentivo (CESNIK, 2002). 

 Tendo em vista tal contexto, o Governo de Pernambuco cria o Sistema de Incentivo à 

Cultura – SIC, através da  Lei nº 11.005, de 20 de Dezembro  de 1993, com o objetivo de  

“(...) estimular e desenvolver as formas de expressão, os modos de criar e fazer, os processos 

de preservação e proteção ao patrimônio cultural do Estado, bem como os estudos e métodos 

de interpretação da realidade cultural (...)” (PERNAMBUCO, 2005a). Esta lei só vigorou a 

partir de 1996, e apesar de ter como mecanismo de incentivo tanto o sistema de fundo, quanto 

o de mecenato, baseado na renúncia fiscal, praticamente só funcionou o mecenato, de 1996 a 

2002, devido a não regulamentação do primeiro. 

 O setor do audiovisual e cultural como um todo, foi fortemente beneficiado pela MP 

2.228-1, de 06/09/2001. Com esta medida, as manifestações culturais - até então mantidas 

através de uma parceria entre governo e iniciativa privada, de acordo com a Lei Rouanet – 
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passaram a usufruir de 100% de abatimento fiscal, sobre o limite do Imposto de Renda a 

pagar. Tal medida foi aplicada ao audiovisual, respeitando o limite de até 3% do Imposto de 

Renda a pagar, tendo criado para o setor, os seguintes instrumentos e instituições federais: 

Conselho Superior de Cinema e Agência Nacional do Cinema - ANCINE, Contribuição para 

o desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional – CONDECINE, Fundos de 

Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional – FUNCINE e o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento do Cinema Nacional – PRODECINE. O Governo defendeu que tal medida 

foi tomada como forma de salvaguardar à auto-sustentabilidade da indústria cinematográfica 

nacional (REIS, 2003). 

   Entrou em vigor no Estado de Pernambuco, a partir de 2003, o Fundo de Incentivo à 

cultura, o Funcultura, instituído pela Lei nº12.310, de 19 de Dezembro de 2002 que, substituiu 

o sistema anterior de Mecenato (PERNAMBUCO, 2005b). De acordo com o diretor de gestão 

do Funcultura, (Jaime Galvão, entrevista, 26/10/2005), Pernambuco passou, por três 

momentos distintos, no que diz respeito às Leis de incentivo à cultura: o de origem e 

operacionalização (1993 a 1999), o de integração e controle (2000 a 2002), e o de unificação 

dos mecanismos (2003). 

 Apesar de criada em 1993, a lei de incentivo à cultura passou a vigorar em 1996. No 

primeiro momento, presenciou-se uma política definida pelas grandes corporações, havendo 

poucos incentivadores para muitos projetos aprovados. Nos anos de 1996 e 1997, o governo 

estava iniciando a execução da lei, e como medida para suprir a demanda dos projetos, passou 

a liberar mais verbas para a dedução de ICMS para que as grandes empresas patrocinassem 

mais. Percebe-se então, um aumento no volume de recursos em 1998, que permaneceu em 

1999, quando assumiu o Governo Jarbas. No entanto, isto poderia causar grande ônus para o 

Estado, pois o Governo não estava aparelhado como instrumento de controle, não tendo 

condições de fiscalizar se o dinheiro público estava sendo devidamente aplicado.  
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 O Governo decidiu então, no período seguinte de 2000 a 2002, diminuir a verba 

liberada, passando a realizar uma política construída junto com os empreendedores culturais 

de pequeno porte, tendo-se uma maior quantidade de empresas incentivadoras e um menor 

número de projetos aprovados. O último período, a partir de 2003, representou a unificação 

dos mecanismos, onde o Governo assumiu a responsabilidade pelo financiamento à cultura. A 

partir dessa fase, apesar de se ter poucos projetos aprovados, todos passaram a ser 

incentivados (ver anexo A).   

 

 

4.3.3 Papel do Estado na construção social do mercado  

 Em Pernambuco, desde 93, o Governo do Estado procurou criar uma estrutura para 

que se viabilizasse a produção cultural da região, no entanto tal estrutura deveria ser menos 

dependente possível do Estado. Foram criadas assim, leis de incentivo com o objetivo de 

estruturar essa produção cultural, por meio de numa parceria com o setor privado, utilizando-

se como instrumento, o sistema de mecenato com base na renúncia fiscal.  

 As leis de incentivo permitiram por um lado, estruturar a produção cultural. Por outro 

lado, o sistema de mecenato, baseado na renúncia fiscal, financiava o marketing privado das 

empresas na área cultural.  

 De acordo com Reis (2003), o marketing cultural é uma estratégia de comunicação 

utilizada pela empresa, ao patrocinar projetos culturais.  Trata-se de um investimento e não 

uma despesa, que objetiva estabelecer relações duradouras com a comunidade, assim como, 

reforçar ou aprimorar o conhecimento e a imagem corporativa da empresa ou da marca.  

 A maioria das empresas utiliza o marketing cultural como principal meio de 

divulgação de suas marcas e geralmente dão preferência a projetos, cujo retorno de marketing 

seja mais rápido (CURY, 2002). 
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 As leis de incentivo à cultura, segundo Reis (2003), são instrumentos de uma política 

cultural e não a política cultural em si. A política cultural envolve um conjunto de valores, 

princípios, instrumentos e atitudes que guiam a ação do governo na condução das questões 

culturais.  

  Para esta autora, a importância de uma política cultural definida, é reconhecida 

quando se considera a cultura como um dos pilares de desenvolvimento da sociedade. No 

entanto, salienta Baptista (1998) que, apesar do Estado evocar a si a responsabilidade de 

manter acessa a chama da memória nacional e reconhecer que a cultura é essencial para o 

desenvolvimento da sociedade em geral, o poder público vem alargando a sua omissão em 

relação às ações culturais como prioridade de governo. 

 Isto pode ser observado principalmente quando se trata de parcerias entre o poder 

público e a iniciativa privada, através da lei de incentivo à cultura por renúncia fiscal. Porém, 

tal pensamento não é condizente com a política do governo estadual, realizada por meio do 

Funcultura. 

 As leis de incentivo à cultura baseadas numa renúncia fiscal, têm contribuído para 

transformar a cultura num negócio. Neste caso, a ação do governo, passa a ser assimilada às 

ações defendidas pelo dircurso neoliberal, o qual tem por objetivo a otimização da relação 

custo x benefício (CURY, 2002).  

  Percebe-se assim, que o governo tem explicitado o caráter mercantil da cultura, ao dar 

ênfase nessas parcerias com a iniciativa privada, que ao investirem na cultura por meio da 

renúncia, beneficiam-se do marketing cultural, quando na verdade é competência comum da 

União, dos Estados e dos Municípios (BRASIL, 2005a, art.23): 

III- proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais e os notáveis sítios 
arqueológicos; 
IV- impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e de 
outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; 
V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à ciência e à educação. 
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 É nesse sentido que, “a necessidade de uma política cultural repousa no fato de que a 

produção da cultura, nos seus diferentes aspectos, não será garantida se deixada solta às forças 

do mercado” (REIS, 2004, p. 140). 

 Muito embora tenha havido alguns benefícios trazidos por estas leis, na última década, 

tais como, aumento das manifestações culturais e estabelecimento de um campo de discussão 

fértil e prático entre as esferas governamental, empresarial e artística, Reis (2004) salienta 

que, as leis de incentivo à cultura, por renúncia fiscal, vêm percorrendo um caminho tortuoso 

e marcado por mudanças de rota, que nem sempre parecem concatenados com uma política 

cultural clara. 

 Dessa forma, dada as denúncias de fraude e os inconvenientes trazidos pela renúncia 

fiscal ao produtor, o Governo do Estado de Pernambuco que antes utilizava o mecenato 

baseado nesta renúncia, como mecanismo principal do Sistema de Incentivo à Cultura - SIC, 

passou a utilizar em 2003, o mecanismo de fundos para incentivar à produção cultural, que 

apesar de existir na lei do SIC originária, não estava regulamentado. 

 Nesse contexto, o Estado passou a se encarregar de viabilizar a produção cultural 

local, enquanto o mercado se encarregaria de direcionar esta produção ao público. 

O Estado deve captar essa produção, financiar essa produção e tentar 
distribuir essa produção. [...] O que cabe a nós é dinamizar a produção de 
áudio-visual, nesses três temas.[...] Nós damos condições de abastecer o 
mercado e tentar  ver como melhorar o mercado. Nós temos que ver que o 
mercado tem que estar acessível para filmes de Pernambuco, para que tenha 
salas para exibir a nossa produção (Bruno Lisboa, presidente da Fundarpe, 
entrevista, 26/10/2005). 
 

 
 Percebe-se então que, a ação do Governo do Estado, em relação às leis de incentivo à 

cultura para a área cinematográfica, ocorre no sentido de estruturar apenas a produção de 

filmes, sendo a distribuição e exibição dessa produção em salas, não contempladas pelo 

mecanismo do fundo.  



 121

 O que ocorre esporadicamente na parte de exibição, é o incentivo do Estado à 

formação de platéia, através da mostra dos filmes de longa que receberam apoio do fundo, nas 

cidades do interior. Tal projeto, realizado pelo Mispe, chama-se cinema volante, ou itinerante.  

 A principal função do Estado em relação à cultura, de acordo com Reis (2004), deve 

ser o delineamento de uma política cultural, com objetivos claros e definidos, implementada 

para atender projetos com fins mais abrangentes, como socioculturais ou ligados à economia 

da cultura. 

 Nota-se que o Estado é um importante ator para a estruturação do setor 

cinematográfico, seja quando ele investe ou regula. No entanto, a política de minimalização 

defendida pelo discurso do liberalismo econômico, adotado pelo Estado brasileiro, tende a 

reduzir os incentivos direcionados para o setor, pois tal política propõe que a principal função 

do Estado seja a regulação do mercado. Tal função é de fato desempenhada pelo Governo 

Federal, enquanto o Governo Estadual dá prioridade ao financiamento direto à cultura. De 

acordo com Bruno Lisboa, presidente da Fundarpe, (Entrevista, 26/10/2005), “a cultura tem 

que ter financiamento, tem que ter dinheiro, para que a produção seja efetivada”. 

 Com efeito, a partir a criação do Funcultura em 2003, houve uma mudança na lógica 

do SIC. O investimento na cultura deixou de ser uma operação de marketing para as empresas 

patrocinadoras, ou investidoras dos projetos culturais, para ser uma operação contábil por 

parte do Governo. Nesse sentido, a criação do fundo terminou com o marketing cultural 

praticado pelas empresas que se utilizavam da renúncia fiscal para investir na cultura. 

Como o cinema é uma das linguagens mais caras, a sétima linguagem porque 
exatamente ela incorpora as outras linguagens e ela incorpora artes cênicas, 
músicas, então tem a incorporação dos custos de tudo isso. [...] O cinema 
precisa de uma presença muito grande do Estado, por ser muito caro, 
diferentemente de outras linguagens culturais, que não tem um custo 
elevado. [Além do que, ...] o Estado tem que participar para não ficar só o 
mercado, porque quando é só o mercado é só o dinheiro e quem dá dinheiro, 
são os filmes que já estão preparados para isso (Isabela Cribari, diretora do 
Instituto de Cultura da Fundaj, entrevista, 10/09/2005). 
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 Todavia, indagado sobre a origem dos fundos, o presidente da Fundarpe, (Bruno 

Lisboa, entrevista, 26/10/2005), salienta que apesar do SIC Estadual, antes baseado numa 

renúncia fiscal, ter mudado para o Sistema de Fundo, os seus recursos ainda continuam 

originários, em cerca de 80%, do ICMS, sendo o restante proveniente de contribuições 

privadas, como por exemplo, doações. A diferença, é que não há mais a relação do produtor 

cultural com a empresa e nem a propaganda da empresa. 

 Foi mantido então, de acordo com o diretor de gestão do Funcultura, (Jaime Galvão, 

entrevista, 26/10/2005), “[...] um aparente sistema de renúncia fiscal, nas empresas 

previamente marcadas, que não têm nenhum benefício de marketing cultural, porque a marca 

delas não aparece”. Trata-se de uma renúncia dada pelo próprio Governo do Estado, que paga 

diretamente aos produtores. 

 Dessa forma, a criação do funcultura representou uma mudança na lógica da ação do 

Estado que passou a se dispor não ao mercado que gera dinheiro, mas ao mercado de demanda 

cultural:  

Nesse mundo que nós estamos caminhando hoje, estamos praticamente no 
mundo do capitalismo, onde a lógica é a do mercado, mesmo que seja isso, 
nós vimos que os produtores não queriam a lógica do mercado para 
incentivar a produção cultural, [...] eles de certo queriam que, ao ver o seu 
projeto aprovado, eles não precisassem sair captando recursos em cada 
empresa [...] O Estado fez esse papel por eles (Jaime Galvão, diretor de 
gestão do Funcultura, entrevista, 26/10/2005). 

 

 Nesse sentido, o cinema, no que se refere à produção, não ficou mais entregue ao jogo 

do mercado e com o financiamento direto houve um relativo crescimento na realização de 

filmes em Pernambuco, a qual pode ser percebida principalmente através dos filmes de curta 

metragem, e isso porque estes necessitam de menos recursos para a sua realização do que um 

filme de longa. De um total de 35 projetos aprovados para cinema, pela Comissão 

Deliberativa do Funcultura, durante o período de 2003 a 2005, 28 foram de curta metragem e 

7 foram de longa (FUNDARPE, 2005). Há de se ressaltar que os filmes de curta metragem, 
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nem sempre são produzidos por organizações, mas também por pessoas que estão se iniciando 

ou no vídeo ou no cinema. 

  De acordo com o diretor do Mispe(Geraldo Pinho, entrevista, 30/09/2005), “os filmes 

de longa aqui em Pernambuco, saem em torno de R$ 2 milhões, enquanto um curta não sai 

por menos de R$ 105 mil”. Assim, mesmo que o dinheiro do funcultura contribua, para 

realizar um filme de longa torna-se necessário complementar os recursos por meio de outras 

fontes.  

 Muito embora tenha havido um crescimento, não se pode falar ainda em 

desenvolvimento em termos econômico, pois o cinema Pernambuco não se caracteriza como 

uma indústria pelo fato de não ter uma produção em larga escala e nem uma estrutura 

adequada para tal. Para o produtor de filmes, (João Júnior,entrevista, 17/12/2005), “nós temos 

um cinema muito pontual, porque não temos profissionais que sobrevivam só disso, que 

façam  gerar esse mercado com muita velocidade”. O presidente da Fundarpe (Bruno Lisboa, 

entrevista, 26/10/2005) destaca que “o financiamento da produção cinematográfica em 

Pernambuco, ainda não é o ideal, mas o Funcultura é um instrumento que tem auxiliado 

bastante essa produção”. 

  Nota-se que, a participação do Estado na função econômica que o cinema poderia 

gerar, abrange o financiamento para que os projetos possam ser executados, não tendo 

portanto, a intenção de ampliar tais incentivos para que se possa fazer disso um meio 

comercial. João Júnior, (Entrevista, 17/12/2005), salienta que, “o Funcultura poderia ter um 

olhar mais agressivo, não era só para atender a demanda, era para tornar esses realizadores 

mais fortes, para aumentar o volume dessa produção”. Ele cita que o Estado brasileiro deveria 

seguir o exemplo da França, que concebe o cinema como um setor estratégico para a cultura e 

para a identidade, como um setor econômico produtivo que cria mecanismos para fortalecer 

os produtores e representar uma fatia econômica forte mais na frente. 



 124

 Na visão do Governo, 

Eu acho que cultura é também negócio. [...] Sem descaracterizar você 
consegue fazer com que a cultura seja um meio econômico, que gere 
emprego, gere renda, pois tem toda uma cadeia produtiva enorme.[...] Agora, 
o importante no papel do governo é fazer com que valores descaracterizantes 
não sejam vendidos e impostos à população. [...] Mas, ele não faz isso com 
proibição, ele faz estimulando os nossos produtos (Jaime Galvão, diretor de 
gestão do Funcultura, entrevista, 26/10/2005). 

 

 Apesar do Governo Estadual visualizar que a cultura também pode ser um negócio, ele 

prioriza o desenvolvimento social que o cinema pode gerar, através da disseminação e 

inserção da cultura local, e não o alcance do lucro que o lado econômico do cinema possa 

gerar.   

   “Na verdade Pernambuco tem um mérito aí, porque mesmo que nós digamos que seja 

incipiente, o Funcultura é um reforço, um passo à frente em relação a vários outros Estados” 

(João Júnior, produtor de filmes, entrevista, 17/12/2005). No entanto, deve-se ter em mente 

que “o sistema de incentivo deve fazer parte de uma política, mas não deve ser delegado como 

a única política” (Isabela Cribari, diretora do Instituto de Cultura da Fundaj, entrevista, 

10/09/2005). De fato, os incentivos para o cinema em Pernambuco, sejam provenientes do 

Governo Federal, Estadual ou Municipal, são direcionados para suprir as necessidades 

emergenciais ou demanda existente, e por isso não se pode falar que exista um programa 

definido de política pública para o setor, o qual possibilite o seu desenvolvimento social e ao 

mesmo tempo econômico.  

A história social, econômica e política do nosso Estado, é uma história de 
muita pobreza e de atraso cultural. Eu acho que é o oposto dessa 
comunicação governamental que fala o tempo inteiro da nossa diversidade, 
da nossa cultura. Uma cultura popular existe em todos os lugares do mundo, 
uma cultura que ela seja na outra mão, um meio gerador de riqueza e de 
desenvolvimento social, é um outro passo e acho que nós ainda não vivemos 
isso (João Júnior, produtor de filmes, entrevista, 17/12/2005). 

 

 Contudo, percebe-se que o Governo do Estado, por meio do Funcultura, tem sido um 

importante incentivador no sentido de financiar a produção cultural de filmes, sendo ainda o 



 125

caminho para se obter a sustentabilidade do setor. Assim, o dinheiro público é necessário para 

que a  produção  aconteça, pois  não  se  conseguiu  ainda  uma  independência  em  relação 

ao incentivo público, ou seja, não se conseguiu ainda a auto-dependência do mercado 

cinematográfico.  O produtor de filmes, (João Júnior, entrevista, 17/12/2005) ressalta  que, “se 

os filmes realizados forem sucesso um dia, você vai poder gerar dinheiro para você com isso, 

então você não vai mais precisar dos instrumentos de incentivo à cultura. Você mesmo vai 

colocar a máquina para moer e gerar outros filmes depois” . 

 Enfim, o governo deve ter essas duas visões da cultura: como meio econômico e 

social. O governo deve vislumbrar a cultura como uma atividade econômica, geradora de 

emprego e renda, visando desenvolvimento econômico que ela pode proporcionar nesse 

sentido, sem, no entanto, deixar de tê-la também como um instrumento de identificação de um 

povo e de inclusão social, que possibilite o desenvolvimento social.  
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5 Conclusões e considerações finais 
 

 As conclusões apresentada neste capítulo tiveram o intuito de responder aos objetivos 

da pesquisa propostos, além de fazer algumas considerações a respeito do tema abordado e 

sugestões para pesquisas futuras. 

 

 

5.1 Configuração institucional do campo do cinema em 
Pernambuco 
 
  Procurou-se investigar neste trabalho, até que ponto pressões dos ambientes técnico e 

institucional poderiam originar um novo estágio de mudança institucional no campo do 

cinema em Pernambuco. Verificou-se, portanto, que o campo organizacional do cinema 

continua num estágio de formação institucional, o qual começou a partir da década de 20 do 

século passado, quando da ocorrência do ciclo do Recife. A partir de então, as organizações 

passaram a interagir e a compartilhar valores e crenças que influenciam as ações dentro do 

campo. 

 Apesar da expansão do campo, esse processo de formação vem ainda se mantendo, 

porque o campo não se encontra completamente institucionalizado, ou seja, não há um alto 

nível de enlaces inter-organizacionais. Serão comentados a seguir os motivos que apontam 

para essa situação, impossibilitando a ocorrência de um novo estágio de mudança institucional 

no campo, como por exemplo, o desenvolvimento institucional.  

 Um dos principais motivos que colaborou para esse fato foi a existência dos ciclos 

cinematográficos relativos à produção. Tais ciclos, característicos do cinema nacional e 

também da produção Pernambucana, dificultam a continuidade e estabilidade da mesma, 

sendo um forte impeditivo para o processo de desenvolvimento institucional do campo. Como 

todo ciclo é um estágio de propagação, apogeu e declínio, ele acaba sendo um processo 
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fechado em si mesmo. O ciclo de produção dentro do campo começa se desenvolve e termina, 

não permitindo que as relações entre os atores do campo se estabeleçam e se fortaleçam. 

 Os movimentos relativos à produção, ocorridos no cinema Pernambucano, o do Recife 

e o do Super 8, não conseguiram manter uma continuidade, além de existir um período muito 

esparso entre um e outro. No entanto, verifica-se que no cenário atual está ocorrendo uma 

continuidade de um movimento de produção iniciado por volta de 96, confirmado pelo 

quantitativo de filmes de longa metragem produzidos e em produção, sem falar do 

crescimento nesses últimos três anos, dos filmes de curta metragem. Porém, este movimento 

não pode ser caracterizado ainda como um ciclo, pois está em pleno acontecimento, 

mantendo-se estável. 

 Um outro fator impeditivo da mudança no estágio de configuração institucional do 

campo é o curto período da ocorrência de pressões significativas decorrentes dos ambientes 

técnico e institucional sobre as organizações do campo. Tais pressões apesar de impactantes 

nas organizações, não foram suficientes para causar uma mudança efetiva na relação entre os 

atores do campo. Algumas mudanças advindas destes ambientes se destacam tais como: a 

chegada dos cinemas multiplex, a criação de leis de incentivo, fortalecimento de instituições 

representativas do cinema e surgimento do interesse em se elaborar outras políticas públicas 

para o setor. 

 Como pressão decorrente do ambiente técnico, destaca-se como principal, a chegada 

dos cinemas multiplex, os quais representam um novo padrão de exibição em termos de 

tecnologia, conforto e qualidade, permeados por toda uma lógica de entretenimento e 

consumo. Tal pressão foi de fato sentida pelo parque exibidor de Pernambuco que é composto 

quase em sua totalidade por estas salas, possibilitando uma maior exploração do filme como 

produto comercial e a exibição de filmes provenientes de qualquer distribuidora. Esses 

cinemas permitiram uma mudança na relação apenas com os distribuidores que passaram a 
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negociar os filmes com qualquer exibidor, no entanto, não houve mudanças nas relações entre 

os demais atores existentes no campo, porque esse tipo de organização exibidora é regido por 

uma lógica absolutamente instrumental, visando o alcance de seus próprios interesses, ou seja, 

a obtenção do lucro, não tendo, portanto, o intuito de estreitar ou expandir relações que não 

lhe possibilitem um retorno financeiro. Há de se ressaltar, porém, que os multiplex não 

tiveram nenhuma interferência na redução do quantitativo de organizações distribuidoras 

existentes no Estado, pois antes mesmo de sua chegada, as distribuidoras já tinham diminuído 

fortemente com o fechamento dos cinemas de bairro. 

 Ademais, quando se fala em ambiente técnico, refere-se de modo geral, ao mercado 

enquanto um mecanismo abstrato de preços, cujo objetivo é o alcance da eficiência e do lucro, 

através de um cálculo racional de custo e benefício. Baseado nesta lógica, o cinema é 

percebido enquanto um negócio, sendo o filme um produto comercial que dá ou não, retorno 

financeiro. Permeado pela lógica do capital esse tipo de mercado procura manter uma auto-

suficiência em relação ao Estado, o que por sua vez acaba contribuindo para a redução das 

possibilidades de ocorrência de trocas e com isto de relações, mesmo que econômicas, pois 

relações econômicas se configuram também como relações sociais, e os vínculos entre as 

organizações são necessários para existência de um campo. 

 Por outro lado, o ambiente institucional está relacionado às normas, valores e 

símbolos, os quais as organizações devem se adequar para obterem legitimidade. Esse 

ambiente encontra-se intrinsecamente relacionado ao mercado enquanto estrutura social, cujo 

objetivo é o de constituir um cinema atrelado à disseminação e inserção da cultura local, 

interpretado por um contexto mais amplo que não direcionado para o lucro. O lucro poderá 

até ocorrer, mas o que importa é o lado social e cultural que o cinema pernambucano pode 

gerar. A construção desse mercado depende não só de interesses dos atores em construí-lo, 
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mas de uma instituição que defina socialmente estes interesses e os meios adequados para 

alcançá-los.  

 O Governo do Estado é considerado um ator principal que vem consolidando uma 

associação do mercado cinematográfico pernambucano a uma construção social, a partir de 

uma mudança na sua lógica de ação relativa ao financiamento da cultura. Pode se dizer assim 

que o mercado de construção social do cinema pernambucano que enfatiza o filme como um 

produto cultural, vem sendo apoiado por esse mecanismo de incentivo à cultura com base 

num sistema de fundos. No entanto, é válido ressaltar que a criação do Funcultura, por sua 

vez, foi resultante também de um projeto político, envolvendo grupos ou atores de destaque 

no campo que pressionaram o Estado para atender aos seus interesses e por isso também, ele 

não tem a intenção de ampliar os benefícios.   

 Apesar de identificado um crescimento da produção de filmes de curta metragem, a 

partir da criação do Funcultura, não pode se associar o impacto desta ação na produção 

cinematográfica como causadora de mudanças nas relações entre os atores do campo, dado o 

curto período de ocorrência deste impacto (a partir de 2003). Percebe-se também que os 

filmes de curta são exibidos de forma não sistemática nas salas de cinema e por isso não há 

uma relação consistente entre produtor e exibidor. No entanto, o cinema digital pode apontar 

uma saída para este impasse, ao possibilitar a redução dos custos de exibição devido a não 

necessidade de utilização de película, porém tal meio de exibição ainda sofre crítica por parte 

dos produtores dada à qualidade da imagem projetada.   

 No que diz respeito às políticas públicas para o cinema e para a cultura de um modo 

geral, nota-se uma conscientização crescente das Instituições públicas em criar políticas que 

não sejam apenas leis de incentivo. Tais medidas são ainda incipientes, e as pessoas 

envolvidas na área estão também começando a despertar para isto, agora. Foi realizada, no 

final de 2005, a I Conferência de Cultura do Estado, juntamente com a I Conferência Nacional 
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e a II Conferência Municipal da Prefeitura da Cidade do Recife, cujo objetivo é a formulação 

conjunta dessas políticas públicas, no entanto seus efeitos ainda não podem ser sentidos no 

campo do cinema.  

 Acredita-se então que através da participação ativa das pessoas na construção de 

políticas públicas, principalmente através de classes organizadas, terá como se cobrar mais do 

governo, fazendo com que se tenha uma política mais efetiva para o setor, que não atenda 

apenas as necessidades existentes, mas seja devidamente planejada e acompanhada, para 

poder se obter resultados concretos de desenvolvimento econômico e social. 

 Com efeito, o Estado enquanto instituição, é um importante ator para a existência do 

campo do cinema, tendo uma forte influência na sua estruturação e configuração, a partir do 

momento em que ele estabelece as condições necessárias para a ocorrência de trocas no 

mercado, seja ele de preços ou social. No entanto, percebe-se que o grau de 

institucionalização do campo apesar de consideráveis mudanças e alguns fortalecimentos em 

algumas relações, ele ainda é baixo, encontrando-se por isso, no estágio de formação 

institucional. 

 O grande desafio que se coloca para o setor cinematográfico e para o Governo é fazer 

com que o ciclo do cinema seja um processo contínuo e sustentado de crescimento, evitando a  

sua tendência de queda, e para isto deve haver uma profunda mudança na mentalidade do 

setor e na sua relação com o Estado e demais atores do campo. 

 Quanto à utilização da abordagem da Nova sociologia econômica, esta deu uma 

importante contribuição para a pesquisa, ao enfatizar a imersão da economia e do mercado no 

meio social. Assim, o mercado cinematográfico pernambucano pode ser percebido também 

por este outro viés e mesmo que ele possa ser visto, em parte, como um sistema de preços, o 

que predomina mesmo é o retorno social que ele pode gerar a partir do momento em que ele 

pode ser pensado como espaço para a cidadania e para acesso ao bem cultural, contribuindo 
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para a preservação e difusão da identidade local. Desse modo, o cinema Pernambucano 

representa um cinema cultural, estando por isso associado a um modelo sociológico de ação 

social, que ocorre no nível de campo, onde os atores tentam criar e manter mundos estáveis, 

sem objetivar o lucro como fim precípuo.  

 De acordo com Durkheim, “vivemos numa sociedade de mercado”, e de fato como 

esta chega a ser predominante, não precisamos sair dela para alcançar uma solução, basta 

apenas olharmos com outros olhos para o mesmo objeto, e foi isto que se procurou fazer com 

o cinema Pernambucano. 

 

 

5.2 Sugestões de pesquisa 

 Considerando o universo do audiovisual, ou seja, as diversas dimensões em que um 

filme pode percorrer, sugere-se para realização de futuras pesquisas a exploração das outras 

fases que estão além do cinema, as quais não foram contempladas nesta pesquisa em função 

da limitação normativa do tempo e da vasta amplitude do tema. Na realidade, o cinema é hoje 

a vitrine mais luxuosa de um grande conjunto que passa ainda pelo vídeo, DVD, televisão por 

assinatura e TV aberta, que formam as diferentes janelas do produto do audiovisual. 

 Essas múltiplas possibilidades de exploração de um filme se inter-relacionam, 

mesmo que de uma maneira não direta. Todavia, esses aspectos somados, podem contribuir 

para que o filme atravesse uma fase de expansão, se perdurando para além do cinema.   

 Uma outra possibilidade de pesquisa seria o estudo das políticas culturais que não 

apenas as leis de incentivo, as quais ainda estão em elaboração para o setor cinematográfico, 

no Estado de Pernambuco, e nas suas Cidades, especificamente Recife e Olinda. Tal estudo 

poderá dar um outro norte para o estágio de mudança institucional do campo do cinema em 

Pernambuco.  
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 

1. Que acontecimentos podem ser considerados de maior relevância (econômica ou 
social) para o cinema em Pernambuco, nesses últimos tempos?  

 
2. Quais seriam as organizações que desempenham um papel preponderante no cinema 

em Pernambuco atualmente e por quê?  
 

3. O cinema em Pernambuco teve ou têm como referência algum modelo não só em 
relação à forma de se fazer filmes, mas também a forma como esta atividade é 
estruturada ? 

 
4. Como ocorre a relação entre as produtoras com as distribuidoras e exibidoras de filmes 

locais?  
 

5. O Sr.(a) acha que as organizações envolvidas com a atividade cinematográfica em PE, 
compartilham e trocam  informações entre si? Como e de que tipo?  

 
6. Quais as principais dificuldades encontradas no processo de realização de um filme 

aqui em Pernambuco? 
 

7. Esta organização desenvolve parceria com outra organização ou trabalha em conjunto? 
Com qual(ais) e por quê?  

 
8. Esta organização participa de alguma reunião promovida por alguma associação? Qual 

e com que freqüência?  
 

9. Esta organização é sindicalizada ou associada a alguma entidade? 
 

10. Como as organizações ou mesmo pessoas envolvidas com o cinema se vêem 
(concorrentes ou parceiras)?  

 
11. Todas as organizações têm o mesmo peso para o desenvolvimento do cinema em 

Pernambuco?  
 

12. Existem organizações envolvidas com o cinema em Pernambuco que exercem algum 
tipo de liderança? Se sim, de que forma? 

 
13. Que tipo de valores servem de referência para esta organização?  

 
14. Como o Sr. avalia as políticas de fomento para a atividade cinematográfica no nosso 

Estado? 
 

15. O Sr.(a) considera que as organizações produtoras, distribuidoras e exibidoras, estão 
juntas num empreendimento comum (desenvolvimento do cinema no Estado) ?  

 
16. Quais seriam as organizações que participam ou exercem algum tipo de influência na 

implantação e execução das políticas culturais para o cinema em Pernambuco? 
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17. Como o Sr.(a) avalia a fase atual de produção cinematográfica?   

 
18. O Sr.(a) acredita que a fase atual da produção cinematográfica pode se caracterizar 

como um ciclo? 
 

19. Qual a sua concepção sobre o cinema?  Que valores permeiam este conceito? 
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APÊNDICE B - Questionário enviado às organizações 
produtoras e síntese do resultado.  

  
 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 
 
 

1. Nome da entidade: _______________________________________________ 
    Sigla: _________________________________________________________ 
    Data de criação: _________________________________________________ 
    Natureza : (   ) associação     (   ) org. civil    (   ) empresa     (   ) cooperativa 
    Endereço: ______________________________________________________ 
    Proprietário (s): __________________________________________________ 
     
 
2. Qual (ais) atividade(s) desenvolvida(s) pela empresa?  
 
(   ) Cinema 
(   ) Programas para TV 
(   ) Vídeos para instituições 
(   ) Publicidade 
(   ) Outro (s): _________________________________ 
 
 
3. Caráter da atividade desenvolvida?  
 
(    ) Profissionalizante 
(    ) Educacional 
(    ) Cultural  
(    ) Informatização 
(    ) Esportivo  
(    ) Outro(s): ________________________________ 
 
 
4. Quantos filmes para o cinema já foram produzidos até agora? (Especificar) 
 
(       ) Curta:  ___________________________________________________________ 
                       ___________________________________________________________  
                       ___________________________________________________________ 
(       ) Longa: ___________________________________________________________ 
                       ___________________________________________________________ 
 
5. Quais destes filmes de curta, já foram premiados no Concurso de roteiro Ary Severo e 
Firmo Neto? Especificar o ano. 
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6. Âmbito de atuação?  
 
(    ) Municipal  
(    ) Estadual  
(    ) Regional 
(    ) Nacional 
(    ) Internacional 
 
7. Participa de concursos? Se sim, promovidos por qual (ais) instituição (ões)? 
 
 
8. É filiada a alguma entidade ou sindicato de classe? Qual (ais)? 
 
 
9. Participa de reuniões promovidas por alguma associação? Qual (ais) e com que freqüência? 
 
 
10. Trabalha em conjunto com alguma outra organização? Qual (ais) e por quê?  
 
 
11. Quantas pessoas (equipe técnica) trabalham na realização de um filme, de onde são 
provenientes e qual o vínculo delas com a empresa? 
 
 
 
12. Quais são as fontes de recursos mais utilizadas para a realização de filmes para cinema 
(em termos percentuais)? (Especificar o mecanismo: leis de incentivo, parcerias, patrocínios, 
etc.)  
  
 (       %) Governo Federal  ______________________________________________ 
 (       % ) Governo Estadual  _____________________________________________ 
 (       % ) Governo Municipal ____________________________________________ 
 (       % ) Empresas privadas _____________________________________________ 
 
 
13. Qual a faixa orçamentária em que se enquadra a empresa? ( R$ mensal) 
 
(        ) Menos de 5.000,00  
(        ) De 5.000,00 à 10.000,00 
(        ) De 11.000,00 à 15.000,00 
(        ) De 16.000,00 à 20.000,00 
(        ) De 21.000,00  à 30.000,00 
(        ) Mais de 30.000,00 
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Produtora Criação Quantativo 
de filmes  

Associação à 
sindicatos/ 
Entidades 

Participação 
em reuniões 

Parceria 
(co-produção)

Arrecife 
Produções 

 
1988 12 curtas 

1 longa ABD Sim, pela 
ABD Sim 

Omnicom Filmes 1999 1 curta 
1 longa SAP Não Sim 

Página 21 - 2 curtas SAP Não Sim 
REC Produtores 

Associados 1998 5 curtas 
4 longas SAP Não Sim 

Ruptura 
Cinematográfica 2003 5 curtas 

1 longa SAP Sim, pela 
ABD Sim 

SET Produções 
Audiovisuais 1998 5 curtas 

1 longa 
ABD e 
SAP 

Sim, pela 
ABD Sim 

Símio Filmes 2001 6 curtas 
1 longa Não Não Sim 

Telephone 
Colorido 1997 6 curtas Não Não Sim 

 
Quadro 6: Síntese do resultado das perguntas mais relevantes às organizações produtoras   

de filmes, existentes em Pernambuco. 
Fonte: Elaboração própria 

 
 
OBS1: Das 11 organizações produtoras existentes, três não responderam ao questionário: Camará 
Filmes; Parabólica Brasil Comunicação Audiovisual; Luni Produções.  
OBS2: O quantitativo de filmes refere-se ao volume do que foi produzido e do que está em produção 
para o cinema. 
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APÊNCICE C 
 
 

 
 

ANO FILME  GANHADOR PRODUTORA  
Vitrais Cecília Araújo  
Texas Hotel Cláudio Assis Parabólica Brasil 1998 
O Pedido Adelina Pontual REC Produtores 
A composição do 
Vazio 

Marcos Enrique África Produções 
1999 

A Visita Hilton Lacerda  
Lugar Comum  Leo Falcão  La Corja 2000 Tejucupapo Marcílio Brandão Página 21 
A Figueira do Inferno  Telephone Colorido e 

REC Produtores 2001 
Porcos Corpos Sérgio Oliveira REC Produtores 
Isabel Liz Donavan  

2002 Thelastnote.com Leo Falcão  Ruptura 
Cinematográfica 

Schenberguianas Sérgio Oliveira Telephone Colorido 2003 Até o Sol Raia Fernando Queiroz Ainda não realizado 
Muro das 
Lamentações 

Bruno Bezerra Ainda não realizado 

2004 Igbadu – Cabaça da 
Criação  

Carla Lyra Omnicom 

Um Lugar ao Sol Gabriel Macaro Ainda não realizado 2005 O Incenso Marco Hanois Ainda não realizado 
 

Quadro 7: Filmes Pernambucanos de curta metragem premiados no concurso de roteiro  
“Ary Severo e Firmo Neto” (1998 – 2005). 

Fonte: Elaboração própria 
 
 

OBS: O concurso Ary Severo começou em 95, apoiado pelo Governo do Estado, e a partir de 98 se 
uniu com o Firmo Neto apoiado Pela Prefeitura da Cidade do Recife. Os registros dos ganhadores de 
95 à 97, não foram possíveis de se obter. 
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APÊNDICE D 
 
 
 
 

ANO DE 
LANÇAMENTO FILMES PRODUZIDOS PRODUTORA(S) DIRETOR(ES) 

1996 Baile Perfumado Sasi Filmes Lírio Ferreira e 
Paulo Caldas 

2000 O Rap do Pequeno Príncipe 
contra as Almas Sebosas 

REC Produtores e 
Raccord Produções Paulo Caldas 

2003 Amarelo Manga Parabólica Brasil Cláudio Assis 
2005 Cinema, Aspirinas e Urubus REC Produtores Marcelo Gomes 

    
ANO FILMES EM PRODUÇÃO PRODUTORA(S) DIRETOR(ES) 

O Rochedo e as Estrelas Arrecife Produções Kátia Mesel 
Deserto Feliz Camará Filmes Paulo Caldas 

Amigos de Risco Símio Filmes e Ruptura 
Cinematográfica Daniel Bandeira 

Baixio das Bestas Parabólica Brasil e 
REC Produtores Cláudio Assis 

2006 

Carranca Azul Piscina REC Produtores Marcelo Gomes e 
Carim Ainuz 

 
Quadro 8: Filmes pernambucanos de longa metragem produzidos e em produção (1996 – 2006). 

Fonte: Elaboração Própria 
 
 

OBS: Na percepção dos entrevistados, são considerados filmes Pernambucanos, juridicamente, os 
que são produzidos por produtoras que têm sede no Estado.  
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APÊNDICE E 
 
 
 
 

Nº ANO CINEMA CAPAC ENDEREÇO BAIRRO PROPRIETÁRIO 
1 1909 Cinema Pathê 320 Rua Nova, 45 São José Guedes Pereira Filho 
2 1911 Potytheena                 R Barão SãoBorja,101 Boa Vista Eustágio Wanderley 
3  1911 Cine Olinda 580 Av.Sigismundo 

Gonçalves, 778 
Carmo Prefeitura Municipal 

de Olinda 
4 1913 Moderno  Pç.Joaquim Nabuco São José Cel.Agostinho Bezerra
8 1915 Ideal 530 R.Vidal de Negreiros, 

61 
São José Gomes & Ramos 

6 1915 Parque 1080 R. do Hospício, 81 Boa Vista  Prefeitura da Cidade 
do Recife 

7 1919 Royal  960 Rua Nova, 47 São José Ramos & Cia. 
8 1921 Cinema na rua 89 185 Rua 89 (Imperial) São José  
9 1921 São José 166 Rua das Calçadas,145 São José Ferreira & Leite 
10 1922 Cordeiro Cinema 420 Av. Caxangá, 1211 Caxangá Manoel J. Oliveira 
11 1922 Universal 290 Rua das Calçadas São José Pedro Cunha 
12 1925 Cinema do Pina  Av. Ligação Pina Couti & Ló 
13 1925 Santo Amaro  R. Luiz di Rego,498 Sto. Amaro  
14 1926 Glória 331 Praça Dom Vital São José Álvaro Leite & Maia 
15 1927 Caxangá  Av.Caxangá Caxangá Ruy Cláudio Medeiros 
16 1931 Moderno 690 Pç. Joaquim Nabuco São José  
17 1932 High Life 478 R. Padre Roma, 94 Casa Amarela João da Silva Sencades
18 1932 Ideal   R.Vidal de Negreiros, 

61 
São José Empresa Cinema São 

Luiz 
19 1935 Cine da Força 

Policial 
500 Pç. do Derby, s/nº Derby Polícia Militar 

20 1936 Art -Palácio 1500 R. da Palma, 58 Stº Antônio H. Sarentino 
21 1937 El Dorado 790 Rua da Paz, 267 Afogados  
22 1942 Boa Vista 1800 R. Dom Bosco, 723 Boa Vista Cinemas Reunidos Ltda
23 1942 Duarte Coelho  R. Joaquim Nabuco Varadouro Cinemas Reunidos Ltda
24 1945 Trianon 611 Av. Guararapes, 283 Stº Antônio Art Filmes 
25 1946 Rivoli 1125 Estrada do Arraial, 

3923 
Casa Amarela Antônio Souza 

26 1947 Cinema Atlântico 800 Av.Cons.Aguiar,s/nº Pina Joaquim Guimarães 
27 1948 Cinema da Marinha  Escola de Aprendiz 

Marinheiros 
Stº Amaro Marinha 

28 dec40 Cine Torre  R.Conde de Irajá,332 Torre  
29 dec40 Cine Ibura Base 

Áerea 
 Base da Aeronáutica Ibura Aeronáutica 

30 dec40 Cinema em Socorro  Na frente do 14º 
Batalhão 

Socorro Exército 

31     - Império 745 Av.Beberibe, 1894 Água Fria                 - 
32 1952 São Luiz 1400 R. da Aurora, 175 Boa Vista Luiz Severiano Ribeiro
33 1954 Cinema Beberibe  Av.Beberibe, 1497 Beberibe Orlando C. Batista 
34 1957 Recife 430 Av.Beberibe, 530 Encruzilhada Ruy Cláudio Medeiros 
35 1957 Brasil  Av.Caxangá Cordeiro Cinematográfica 

Indústria 
36 1958 Espinheiro  2000 Rua 48, s/nº Espinheiro Arnaldo G. da Fonseca
37 1958 AIP 170 Av. Dantas Barreto, 

576, 13º 
Stº Antônio Figueira Jucá & Cia. 

38 1958 Veracruz 1400 R. Gonçalves Dias, 61 C. Grande Manoel G. Moreira 
39 1958 Albatroz 940 R. Padre Lemos, 371 C. Amarela Antônio Pereira Rocha
40    - Conar-Aeronáutica  R. Cel.Antônio Veloso Boa Viagem  
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41    - Coliseu 1770 Estrada do Arraial, 
2467 

Casa Amarela Américo Alves 
Amorim 

42 1970 Veneza 800 R do Hospício, 333 Boa Vista Luiz Severiano Ribeiro
43 1972 Art Boa Viagem 360 Galeria Praia Sul Boa Viagem  
44 1973 Astor e Ritz 834 Av. Visconde de 

Suassuna, s/nº 
Boa Vista Sérgio M. Fort 

45 1987 Recife 1,2,3 1008 R. Fernando Simões, 
266 

Boa Viagem Grupo Severiano 
Ribeiro 

46 1988 Cinema da Fundação 322 R. Henrique Dias, 609 Derby Fundação Joaquim 
Nabuco – Fundaj 

47 Dec 
90 

Art Guararapes  Shopping Guararapes Piedade Art Filmes 

48 1998 Multiplex Recife 10salas
2078 

R. Padre Carapuceiro, 
777, Shopping  Center 
Recife 

Boa Viagem Grupo Severiano 
Ribeiro – UCI 

49 1998 Multiplex Tacaruna 8 salas
1.362 

Av. Ag. Magalhães, 
153, Shopping Center 
Tacaruna 

Stº Amaro Grupo Severiano 
Ribeiro – UCI 

50 2000 Apolo  284 Rua do Apolo, 121 Bairro do 
Recife 

Prefeitura da Cidade 
do Recife 

51 2003 Multiplex Boa Vista 6 salas
869 

R. José de Alencar, 105 
Shopping Boa Vista 

Av. Conde da 
Boa Vista 

Grupo Severiano 
Ribeiro 

52 2004 BOX Cinema 12 salas
2.492 

Av. General Barreto  
de Menezes, 800, 
Shopping Guararapes 

 Piedade Multinacional 
Espanhola CINEBOX 

53 2004 Cine Rosa e Silva 3 salas
381 

Av. Rosa e Silva, 1460 Aflitos Grupo Movieplex 

 

Quadro 9 : Lista de salas de cinema na região metropolitana do Recife 
Fonte: Adaptado de Saraiva (2002). 

 
OBS: Aqueles que estão grifados de azul são os que funcionam hoje como cinema; e de rosa, têm 
outros usos ou estão desativados, mas ainda possuem parte da estrutura física do cinema. Os demais, 
não existem mais ou foram muito modificados por novos usos. 
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APÊNDICE F 
 
 
 
 

NÚMERO DE SALAS QUANTIDADE DE DIAS PARA 
EXIBIÇÃO 

1 sala  35 dias 
 2 salas  84 dias 
 3 salas 147 dias 
 4 salas 224 dias 
 5 salas 280 dias 
 6 salas 378 dias 
 7 salas 441 dias 
 8 salas 445 dias 
 9 salas 448 dias 
10 salas 455 dias 
11 salas 462 dias 

12 salas em diante 462 + 7 => para cada sala adicional 
              

Quadro 10: Quantidade de dias durante o ano para exibição, em salas, 
de obras cinematográficas  brasileiras. 

Fonte: Elaboração própria com base no Decreto Federal nº 5.328 (BRASIL, 2005e) 
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ANEXO A 
 
 
 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 
Valor 

disponibilizado Ausente na LDO 

Valor 
Pleiteado 5.054.497,59 2.947.723,73 33.147.840,52 50.854.968,12 30.125.655,27 

Valor 
Aprovado 799.511,45 2.446.192,13 32.736.661,86 34.627.211,05 14.087.397,63 

Valor Captado 536.607,78 831.272,99 10.811.433,05 11.926.677,72 5.658.295,60 
      
 2001 2002 2003 2004 TOTAIS 

Valor 
disponibilizado 10.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,00  

Valor 
Pleiteado 72.173.969,62 29.756.838,01 13.716.084,14 22.198.378,25 259.975.955,25

Valor 
Aprovado 8.668.261,81 6.109.532,83 2.916.835,65 5.907.310,24 108.298.914,65

Valor Captado 6.532.965,62 4.900.193,98 2.916.835,65 5.907.310,24 50.021.592,63 
 

Tabela 1: Demonstrativo dos valores dos projetos de produtores culturais beneficiados pelo SIC 
Estadual (1996 – 2004) 
Fonte: Fundarpe (2005) 

 
 
 


