
SEMINÁRIO MÍDIA, CULTURA E DESENVOLVIMENTO 
 

Data: 04 e 05/09/2018 

Local: Auditório do PAF III – Campus de Ondina 

 

OBJETIVO 

 

O Seminário “Mídia, Cultura e Desenvolvimento” é uma iniciativa conjunta 

da Universidade Federal da Bahia e do Centro de Altos Estudos Brasil Século 

XXI. Seu propósito é analisar e debater, desde uma perspectiva 

transdisciplinar, a questão cultural e o papel da mídia vis à viz quatro 

dimensões chaves do processo de desenvolvimento nacional: a construção 

de um padrão inclusivo e sustentável de crescimento e transformação da 

economia, a universalização da cidadania e dos direitos sociais, a afirmação 

e valorização da nossa identidade cultural e o aperfeiçoamento das 

instituições do Estado democrático brasileiro. O marco referencial dentro do 

qual se insere esse debate está delimitado pelas tendências estruturais em 

curso na sociedade brasileira – muitas delas heranças da matriz constitutiva 

de nossa formação histórica – e pelas restrições associadas ao processo de 

globalização econômico-financeira e de concentração do poder e do 

conhecimento técnico-científico à escala mundial, que colocam desafios não 

negligenciáveis ao desenvolvimento e homogeneização social do País. 

 

Pretende-se que a discussão desses aspectos possa contribuir a melhor 

compreensão dos gargalos existentes para a incorporação plena da dimensão 

cultural à agenda de desenvolvimento e do potencial das políticas culturais 

em tanto instrumentos de dinamização da economia e transformação 

progressista da sociedade. Pretende-se também explorar o papel da mídia 

nesse processo e as condições para a necessária regulação e democratização 

dos meios de comunicação de massa, cuja concentração e importância na 

modelagem de valores e comportamentos têm crescido extraordinariamente 

nas últimas décadas. 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

04/09 – Terça-feira 

 

18h – MESA DE ABERTURA 

  

Fernando Sarti (Presidente do Centro de Altos Estudos Brasil Século XXI) 

Paulo Miguez (Vice-Reitor da UFBA) 

 



18h30 – Mesa 1 – Cultura e desenvolvimento: desafios da sociedade do 

conhecimento 

 

Expositor:      Mariano Laplane (UNICAMP) 

Debatedores:  Mariella Pitombo (UFRB) 

   Paulo Henrique Almeida (UFBA) 

Coordenação: Gerson Gomes (Centro de Altos Estudos Brasil Século XXI) 

 

05/09 – Quarta-feira 

 

9h às 12h – Mesa 2 – Mídia e Cultura do Silêncio 

 

Expositor:      Venício Lima (UNB) 

Debatedores:  Emiliano José (UFBA)  

   Flavio Gonçalves  (IRDEB)  

Coordenação: Renata Rocha (UFBA) 

 

14h30 às 18h – Mesa 3 – Economia da Cultura e Economia Criativa: 

encontros e desencontros 

 

Expositores:   Cláudia Leitão (UECE)  

 José Eduardo Cassiolato (UFRJ)             

Debatedores:  Daniele Canedo (UFRB) 

       Carmen Lima (UNEB)  

Coordenação: Albino Rubim (UFBA) 

 

 

 


