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Resumo: O presente artigo problematiza o reconhecimento dos indicadores como um 

instrumento de comunicação pública. Para tanto, seleciona os indicadores culturais como 

argumento em consequência da aplicação de políticas públicas à cultura e sua relação com 

os dados públicos de acesso à informação. Assim, inicialmente, há uma breve descrição 

dos indicadores culturais. Após, faz-se uma articulação entre comunicação pública e os 

indicadores e, por fim, apresenta-se o “problema” brasileiro na articulação entre os temas 

do trabalho. Como conclusão, sugere-se que disponibilizar informação por meio de 

indicadores reforçará a transparência dos atos públicos e que a configuração de 

indicadores é a comunicação pública transformando informação em conhecimento 

plausível de compreensão social.  
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Introdução 

 

O atual contexto brasileiro evidencia problemas de ordem política sobre o uso 

inadequado dos recursos públicos, bem como a apropriação indébita de tais recursos. 

Curiosamente, há de se perceber nos últimos anos ações de institucionalização do controle 

social às atividades desenvolvidas pelos entes governamentais, marcadas inicialmente 

pela constituição de 1988 que possibilitou a transformação do controle social em 

instrumento de efetivação da participação social, conferindo-o como os mecanismos de 

acesso à sociedade aos processos que informam as decisões dos governos (MACHADO, 

2012). No entanto, em termos práticos o controle social se efetiva pela Lei de 

Transparência (Lei Complementar nº131/09), cujo objetivo é disponibilizar informações 

dos entes governamentais (União, estados e municípios) e a Lei de Acesso à Informação 

(Lei nº 12.527/11), que procura regulamentar o direito constitucional do cidadão em ter 

acesso às informações públicas.  
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Em um passo mais adiante, percebe-se no Brasil que a efetivação das mencionadas 

leis provocou a criação de uma quantidade significativa de portais e sistemas de acesso à 

informação: controle social dos Tribunais de Contas; Portais de transparência; base de 

dados abertos; dentre outros. Elementos que sugerem alguns questionamentos, tais como: 

As informações disponibilizadas são acessíveis à população? É possível estabelecer 

mecanismos ou práticas de comunicação pública que articulem a leitura, o monitoramento 

e a avaliação das ações públicas? Enfim, como é possível transformar as informações 

públicas para habilitar o cidadão e o gestor a leitura e apropriação adequada dessas 

informações? Acredita-se em respostas a partir da configuração de indicadores. E, nesse 

sentido, os indicadores culturais municipais se configuram no objeto central do presente 

estudo.  

Num esforço empreendido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o 

Ministério da Cultura, o Brasil somente em 2004 conseguiu criar o seu primeiro Sistema 

de Informações e Indicadores Culturais. As informações do Sistema para o período 2007-

2010 apontaram o protagonismo dos municípios (prefeituras) no desenvolvimento de 

políticas culturais. Segundo o IBGE (2013), a participação na despesa com cultura no 

total da despesa em 2010 foi a seguinte: Federal 0,1%; Estadual 0,5%; Municipal 1,1%. 

O dispêndio de recursos municipais em cultura salienta a dificuldade em contar com 

dados primários em cultura que podem se transformar em indicadores confiáveis sobre a 

realidade cultura brasileira na esfera municipal.  

Nessa direção, a presente proposta de estudo se enquadra na possibilidade de 

compreensão e enquadramento da comunicação pública como “prática-meio” articulada 

com a configuração de indicadores culturais como “mecanismo-meio” para se chegar à 

finalidade: dotar a sociedade, o Estado e o próprio mercado de informações plausíveis de 

leitura e apropriação pública sobre as práticas dos entes governamentais municipais no 

campo da cultura.  

Em busca de uma adequada discussão, o artigo trata dos indicadores culturais. 

Após, apresenta uma breve discussão sobre comunicação pública e, por fim, traz uma 

problematização sobre a relação entre os temas para o caso brasileiro.  

  

Indicadores Culturais  

  

Os indicadores culturais, que começaram a ser discutidos por volta nos anos 70, 

assim como as políticas culturais, tornaram-se interesse dos governos e da academia há 
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não muito tempo. Arroyo (1999) faz uma linha cronológica sobre o surgimento dos 

indicadores culturais ao longo da história. O autor inicia mencionando a UNESCO que 

em 1972, em Helsinki na Finlândia, organizou uma reunião onde houveram as primeiras 

impressões sobre estatísticas e indicadores na perspectiva cultural, tornando-se assim um 

marco histórico para os indicadores culturais. Em 1979, em Viena, Bohner (1979) sugere 

as características que os indicadores deveriam apresentar, inclusive já referido 

anteriormente. Na International Conference on Communication, no México, houve uma 

sessão exclusiva para discutir pela primeira vez sobre as estatísticas culturais, tendo como 

nome “Os Indicadores Culturais e o Futuro das Sociedades Desenvolvidas” (ARRROYO, 

1999, p. 1).   

No ano de 1983, a Academia de las Ciencias Austriacas realizou um simpósio a fim 

de discutir indicadores culturais. Este foi chamado "Os Indicadores Culturais para o 

Estudo Comparativo da Cultura". Posteriormente, em 1986, todas as articulações 

mencionadas resultaram em um projeto da UNESCO intitulado “Framework for Cultural 

Statistics”, no qual são mostrados os quadros estatísticos de diferentes países e o que os 

mesmos dizem sobre cultura e suas expressões culturais, atualizado em 2009 

(PFENNIGER, 2004). Devido à carência em estatísticas e aprofundamento no assunto 

durante a década de 90, originou-se o Grupo de Orientação Específico na Europa. Este 

grupo tinha como intuito o de “criar um sistema de informação coerente e comparável 

entre os Estados membros” (PFENNIGER, 2004, p. 3).  

Este contexto histórico chamará atenção para a formação de conceituação e 

constituição dos indicadores culturais. Uma dessas situações históricas em debate foi o 

próprio conceito de cultura. Assim, para o presente trabalho, é importante estabelecer um 

marco referencial para o conceito de cultura, já que para cada definição do termo os 

indicadores as estatísticas para a medição serão diferentes (PFENNIGER, 2004, p.2). 

Nesta conjuntura, toma-se como base inicial a definição de Isaura Botelho (2001) para 

cultura no que se refere à construção de políticas públicas. A autora traz as duas 

dimensões da cultura, a antropológica e a sociológica, sendo a antropológica a 

subjetividade do indivíduo desenvolvida através das interações sociais, formando assim 

“pequenos mundos de sentido que lhe permitem uma relativa estabilidade” (BOTELHO, 

2001, p. 74). A dimensão da cultura sociológica, como a autora aponta, “refere-se a um 

conjunto diversificado de demandas profissionais, institucionais, políticas e econômicas, 
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tendo, portanto, visibilidade em si própria” (BOTELHO, 2001, p. 74), ou seja, deixa em 

segundo plano as particularidades do indivíduo.  

  

La cultura y las políticas culturales pueden jugar un papel 

importante no solo en el desarrollo social, mejorando la cohesión 

social, sino también en el desarrollo económico, urbanístico, 

medio ambiental, turístico, etc. de los territorios. Nos situamos en 

una «política cultural proyectiva que puede vehiculizar, a través 

de su articulación, las posibilidades de desarrollo en aspectos tan 

relevantes como la vertebración simbólica del território (LLADÓ; 

MASÓ, 2012, p. 118)  

  

É nessa perspectiva que os indicadores culturais dão a dimensão da materialização 

dos investimentos e das ações em prol do desenvolvimento da cultura, tanto local quanto 

a nível nacional. Esta materialização acontece de forma numérica e de maneira que a 

mensuração seja estatística. No entanto, mesmo tendo uma reflexão acerca do que será 

usada como “cultura”, Mariana Pfenniger (2004) diz que “a complexidade do termo 

‘cultura’ deveria fazer-nos supor que não tem indicadores nem estatística capaz de captá-

lo em sua totalidade” (p. 2, tradução nossa).  Todavia, o que se é possível quantificar das 

expressões culturais já é de valia para se ter um panorama do desenvolvimento da 

realidade cultural de determinada localidade.  

  

Por ende, un indicador cultural se diseña especialmente con el fin 

de entregar información pertinente a las políticas culturales. Un 

indicador es más que un dato: es una herramienta diseñada a partir 

de datos que ledan sentido y facilitan la comprensión de la 

información. Un indicador debe ser una información sintética que 

oriente sobre dónde se está respecto a cierta política y que ayude 

a los responsables políticas en la toma de decisiones 

(PFENNIGER, 2004, p. 3).  

  

Neste sentido, a constituição de indicadores culturais precisa partir de uma 

teorização do fenômeno que se deseja quantificar, para depois estabelecerem as variáveis 
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necessárias para a construção de conhecimento dentro da abordagem escolhida, 

demarcando-se a perspectiva de onde se analisa o objeto (SILVA; OLIVEIRA, 2015).   

Ao seguir nessa perspectiva, as políticas públicas culturais se fortaleceram com a 

sensibilidade com que começaram a ser vistos os indicadores culturais. O 

desenvolvimento local a partir das estatísticas culturais gerou uma reação tanto no Estado 

quanto na academia, de aprofundar a pesquisa sobre o decorrer do que até então os 

indicadores corroboraram na avaliação e construção das políticas públicas. Assim, as 

políticas públicas não se constroem apenas por causa das mobilizações sociais, mas 

também fundamentadas em dados estatísticos. Ou seja, as políticas culturais constituem-

se a partir da percepção que ocorre após a compreensão dos indicadores culturais 

resultantes de uma apresentação, nem sempre direta, das informações das gestões 

públicas. O compartilhamento dessas informações estabelece o que podemos chamar de 

comunicação pública, assunto este que será melhor articulado na sequência do estudo.  

  

Comunicação Pública e indicadores culturais  

  

O uso do termo comunicação pública está na premissa de deslocar a noção de 

comunicação “como modalidade, instrumento ou qualquer outro termo que a designe 

apenas como parte da área de comunicação social” (BRANDÃO, 2009, p. 30). O contexto 

público remete a uma ação dos indivíduos no processo. Ou seja, dadas as novas 

tecnologias e as novas teorias da democracia, o que se pretende é fazer de todos os 

indivíduos produtores ativos do processo (MATOS, 2009, p. 123).   

 

Para entender o conceito de comunicação pública, é preciso 

integrá-lo nas análises proporcionadas pelas novas teorias de 

democracia que incluem a capacidade e as formas de 

comunicação da sociedade como parte integrante da formação 

democrática dos Estados contemporâneos (BRANDÃO, 2009, p. 

30).  

 

Pensar em comunicação pública exige pelo menos cinco considerações básicas de 

atuação. Trata-se de aspectos normativos que devem ser analisados como necessários à 

prática da comunicação pública. São eles:  
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(a) compromisso em privilegiar o interesse público em relação ao 

interesse individual ou corporativo; (b) centralizar o processo no 

cidadão; (c) tratar comunicação como um processo mais amplo 

que informação; (d) adaptação dos instrumentos às necessidades, 

possibilidades e interesses dos públicos; (e) assumir a 

complexidade da comunicação, tratando-a como um todo uno 

(DUARTE, 2009, p. 59).  

 

É desta forma que a comunicação pública, mesmo usando os instrumentos de 

informação, se destaca pelo uso de instrumentos de diálogo. Os primeiros fornecem dados 

e orientações, ampliando o conhecimento. Já o segundo, instrumentos de diálogo, 

“caracterizam-se por estabelecer instâncias de interação no âmbito de cooperação, 

compreensão mútua, acordos, consensos, encaminhamento na busca de soluções” 

(DUARTE, 2009, p. 65).   

No entanto, o que há de interessante na compreensão e aplicação da comunicação 

pública é o reconhecimento da informação como um dos mecanismos importantes do 

direito à informação. O direito ao cidadão para manifestar o seu pensamento e ter acesso 

à informação é garantido pela Constituição Federal de 1988 no seu art. 5º (incisos IV e 

XIV). No entanto, a sistematização e regulamentação do acesso à informação pública 

(aquela oriunda do fazer da gestão pública), foi adequadamente posta pela Lei da 

Transparência e Lei de Acesso à Informação.  

A Lei da Transparência (nº 131/09) surge para complementar a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (nº 101/2000). Nota-se que na de Responsabilidade Fiscal o tema 

posto é a transparência pública e para impedir a ocultação das informações fiscais dos 

entes governamentais (municípios, estados e união) será assegurada a “liberação ao pleno 

conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 

acesso público” (BRASIL, 2000). Nomeadamente hoje, a Lei é reconhecida em portais 

de transparência na web5.  

Já em 2011 foi promulgada a Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/11), para 

regulamentar o direito constitucional do cidadão em ter acesso às informações públicas. 

Assim, sem que seja necessário apresentar motivos, qualquer pessoa (física ou jurídica) 

                                                 
5 Como exemplo, o site do Governo Federal www.portaldatransparencia.gov.br   
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pode solicitar informações sobre as atividades desenvolvidas pela gestão pública. Se na 

Transparência há uma ênfase quantitativa das receitas e despesas públicas, na Lei de 

Acesso acrescenta-se uma dimensão qualitativa das informações. Por exemplo: o cidadão 

pode requerer uma cópia de um processo licitatório para a compra de medicamentos.  

Assim, disponibilizar informações pelos portais de transparência e pela aplicação 

da Lei de Acesso à Informação confere ao cidadão a oportunidade de ler, monitorar e 

avaliar as políticas públicas. Dispositivos que remetem ao entendimento de controle 

social, reconhecido como a “atuação de cidadãos, organizados ou não, no 

acompanhamento e fiscalização dos atos da Administração Pública, ou seja, da aplicação 

dos recursos públicos e da execução das políticas públicas” (ENAP, 2015, p. 06).  

Há, portanto, uma pertinente associação entre informação e comunicação pública, 

que pode ser articulada com os indicadores culturais, especialmente se estes forem 

oriundos das atividades desenvolvidas por órgãos de governo, pois a informação pode 

ser:  

  

f) de prestação de contas: dizem respeito à explicação sobre 

decisões políticas e de uso de recursos públicos, viabilizando o 

conhecimento, a avaliação e a fiscalização;  g) dados públicos: 

aqueles de controle do Estado que dizem respeito ao conjunto da 

sociedade e a seu funcionamento. Exemplos: estatísticas, 

jurisprudência, documentos históricos, legislação e normas 

(DUARTE, 2009, p. 62).  

  

Desta forma, informação é um elemento importante à comunicação pública. 

Reconhecer que dotar o cidadão de mecanismos de acesso à informação é viabilizar a 

ampliação da leitura da realidade, fazendo com que este cidadão se torne agente de sua 

história, capaz de transformá-la (ESCUDERO, 2015). Em que pese tal discussão para o 

debate teórico em comunicação pública, há de se ter em mente alguns pontos para a 

configuração de indicadores culturais nessa perspectiva. O quadro abaixo, baseado em 

Taber (2005), procura sintetizar alguns pontos.  
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Quadro 01 – Princípios para a configuração de indicadores culturais.  

Princípios Caracterização 

Informação baseada 

num modelo de 

interpretação 

Um projeto de investigação e gestão de políticas e indicadores 

culturais requer um estudo prévio que dê sustentação teórica às 

ações que serão desenvolvidas e às interpretações derivadas. 

A importância da 

informação 

O reconhecimento da importância e do valor da informação no 

momento de estudar, (re)criar ou transformar a realidade 

cultural, especialmente no apoio à tomada de decisão, 

planejamento e execução das políticas culturais. 

O reconhecimento 

dos públicos 

Os indicadores devem ter uma proposta adequada de 

comunicação dos resultados. Um projeto de indicadores 

culturais em sua origem deve considerar os diversos 

destinatários e usuários interessados em sua compreensão. Já 

não são os públicos do mercado ou dos governos, mas também 

todos os cidadãos. 

Baseado em Taber (2005, p. 10-11).  

   

Comunicação e indicadores: uma problemática no Brasil  

  

O caso brasileiro de fiscalização das contas públicas e, mais especificamente, o do 

Rio Grande do Sul é o ponto de partida da problemática. Com a informatização dos 

processos de fiscalização, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) criou um sistema de 

“Controle Social” das despesas realizadas pelos municípios gaúchos, oriundas do Sistema 

de Informações para Auditoria e Prestação de Contas – SIAPC. O site do Tribunal6 

oferece acesso livre às despesas (e receitas) dos municípios através dos empenhos, 

liquidados e/ou pagos pelas prefeituras por ano de exercício orçamentário. Ao escolher a 

função cultura é possível visualizar todas as despesas efetuadas no setor pela prefeitura. 

Esse instrumento legal de controle orçamentário é um mecanismo de controle social, pois 

é possível verificar valores, cifras, números de algum ente governamental.  

 No entanto, disponibilizar as contas públicas não realiza por completo o controle 

social à medida que distancia a leitura desses dados pela população e não se apresenta as 

conexões com as políticas públicas que tais números estão associados. Nesse sentido, o 

                                                 
6 Disponível em: www.tce.rs.gov.br 
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controle social é sinônimo de fiscalização, quando deveria ser desenvolvido como “uma 

consciência política nas pessoas que a integram, representantes da sociedade civil e do 

governo (...)” (MACHADO, 2012, p. 58).  

Aqui, talvez, seja oportuno questionar em que medida é possível articular cultura e 

controle social. Sabidamente, em sua dimensão antropológica a sociedade brasileira ainda 

carece de uma cultura democrática que possa efetivar tais mecanismos/ferramentas como 

controle social. Há uma necessidade de conferir à sociedade o “empoderamento” que se 

requer para que as políticas públicas sejam desenvolvidas de modo que atendam às 

demandas da população. Tal situação/problema se articula, então, com a necessidade de 

publicização de informações, para usar um termo técnico-jurídico. Para a comunicação 

pública tem-se em mente que não é do cotidiano da maioria da população a interpretação 

de balanços financeiros, sendo importante reconhecer a linguagem para a efetiva 

apropriação do seu conteúdo. A acessibilidade das informações dependerá, também, da 

simplicidade das condições de uso dos dados e da linguagem utilizada. A linguagem do 

agente público precisa estar atenta às preocupações e a cultura do usuário (ZÉMOR, 

2012).  

A comunicação pública está atrelada, portanto, a efetiva ação da sociedade no 

controle social, desde que existam instrumentos que estimulem a população a se tornar 

protagonista, mais do que mera espectadora das políticas públicas.  

Assim, a partir de uma pesquisa anterior, realizada com o objetivo de estudar os 

gastos públicos municipais em cultura no Rio Grande do Sul7, a base empírica do estudo 

salientou a disponibilização de dados à sociedade. Estava posta em tal pesquisa a 

articulação prática entre controle social e comunicação pública, especialmente pela 

carência efetiva na consecução do último termo. Mas a questão não se resolve somente 

nessa congruência. Nota-se que o gasto público é resultado de uma ação governamental 

possivelmente oriunda de uma política cultural definida pela gestão do município. Tal 

gasto mobiliza uma série de agentes, instituições e empresas públicas e privadas, 

constituindo ou fortalecendo uma economia da cultura.   

Ora, esta confluência entre as necessidades sociais e culturais da população, as 

práticas das administrações municipais e o impacto econômico dessas práticas criam um 

cenário que requer mais do que nunca ferramentas e guias de ação para o cidadão 

                                                 
7 Pesquisa financiada pelo Ministério da Cultura e CNPq através do Edital nº 80/2013 - Economia 

Criativa no Brasil (2013-2015). 
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(munícipe) e as políticas culturais municipais. Trata-se de refletir e propor indicadores 

culturais municipais. 

Ao que tudo indica no Brasil os indicadores culturais são gargalos às políticas 

culturais, um problema pela parca disponibilidade de informações. Vale lembrar que 

somente em 2006 o IBGE divulgou um estudo com dados de 2003. Os indicadores 

apontavam a oferta e a demanda de bens e serviços culturais, os gastos das famílias e os 

gastos públicos com cultura. É nesta lacuna que o presente artigo procura problematizar, 

sem chegar a uma conclusão definitiva. O esquema a seguir procura sintetizar os 

argumentos.  

  

Figura 01 – Articulação Comunicação pública X controle social X indicadores culturais.  

                                                          
Fonte: próprio autor (2016).  

 

Considerações  

  

Sociedade, Estado e mercado são os eixos que mobilizam a configuração dos 

indicadores culturais. No caso da cultura, especialmente às políticas culturais, há a 

possibilidade de transformar esse processo em uma comunicação pública que integre 

cidadãos, sociedade civil e governos. O que este estudo está desenvolvendo busca 

reconhecer os indicadores culturais como um instrumento que proporciona informação 

adequada para os seus diversos usuários, reforçando a transparência dos atos públicos 

orientados aos cidadãos; e que avance para uma noção na qual os indicadores sejam 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

percebidos como uma maneira de efetivar a comunicação pública por meio da 

transformação da informação em conhecimento plausível de leitura e compreensão social.   

Assim, a premissa conclusiva é reconhecer a comunicação pública como 

“práticameio” articulada com os indicadores culturais como “mecanismo-meio” para 

dotar a sociedade, o Estado e o mercado de informações plausíveis de leitura e 

apropriação pública sobre as práticas dos entes governamentais municipais no campo da 

cultura.  
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