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O texto nasce da intenção em desenvolver as intersecções entre as ideias de 

Martín-Barbero e Michel De Certeau em relação aos pensadores dos Estudos 

Culturais, no que se refere ao papel do cotidiano nos processos das identidades 

culturais, no contexto da recepção em festivais de cinema brasileiro em Nova 

Iorque. 

Stuart Hall (2003) afirma que “nossas identidades culturais, em qualquer forma 

acabada, estão à nossa frente. Estamos sempre em processo de formação 

cultural. A cultura não é uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar.” 

indicando que o ensinamento do século XXI é através dos permanentes 

deslocamentos configuração da escolha dos nossos interlocutores culturais, com 

base na experiência da história e da memória. 

Partimos dessa premissa para analisar os laços que unem as ideias dos Estudos 

Culturais com o pensamento de autores como Jesús Martín-Barbero e Michel De 

Certeau no que tange à noção de cotidiano – questão significativa como lugar de 

construção de identidade(s) através da sociabilidade e da memória, referente à 

investigação em recepção por brasileiros migrantes em festivais de cinema 

brasileiro nos EUA. No intuito de compreender o singular cenário cultural dos 
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festivais na contemporaneidade recente, pretende-se identificar em tal processo 

as categorias relativas à cultura, presentes na formação de identidade desses 

sujeitos receptores.  

Certeau trata os usos desses consumidores culturais distinguindo as categorias 

performance e competência, sendo que a primeira extrapola a segunda - 

através de apropriações e re-apropriações presentes nas práticas cotidianas. 

Pois "A leitura não tem garantias contra o desgaste do tempo (a gente se 

esquece e esquece); ela não conserva ou conserva mal a sua posse, e cada 

um dos lugares por onde ela passa é a repetição do paraíso perdido." 

(CERTEAU, 1994: 269-270) 

Então, na recepção dos festivais, os sujeitos tenderiam a não se restringirem 

ao consumo passivo dos filmes, estrategicamente ofertados; estabelecendo 

formas inventivas e criativas de interação cultural, já que “a recepção não é 

apenas uma etapa do processo de comunicação. É um lugar novo, de onde 

devemos repensar os estudos e a pesquisa de comunicação” (MARTÍN-

BARBERO,1995: 39.) Consideramos que a noção de cotidiano, em relação aos 

processos midiáticos de recepção, geram caminhos diferentes, mas não 

antagônicos. 
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