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Esta  monografia  tem  o  objetivo  geral  de  discutir  a  produ o  de  audiovisual
curitibana no per odo de 2000 a 2004, com o intuito de estabelecer alguma rela o
entre  esta  produ o  e  os  financiamentos  proporcionados  pela  Lei  de  Incentivo
Municipal,  da  Funda o  Cultural  de  Curitiba,  rg o  municipal,  buscando
problematizar a no o de cultura local , slogan adotado pelos governos estaduais e
municipais desde, pelo menos, 20 anos, destacando da produ o total quatro filmes
que  revelam  a  inten o  de  apresentar  e  refletir  sobre  a  identidade  curitibana.  A
hip tese  b sica  que  este  trabalho  pretende  desenvolver   que,  considerando  a
evidente  regionaliza o  dos  incentivos   cultura,  atrav s  das  Leis  de  Incentivo,
pretende-se  avaliar  em  que  medida  os  trabalhos  de  fic o  em  audiovisual,  -
recortados  de  uma  produ o  que  inclui  document rios,  desenhos  animados  e
propagandas pol ticas - lidam com: 1) a necessidade de manter a identidade  local
frente a um mercado nacional cada vez mais competitivo, e, ao mesmo tempo; 2)
apresentar temas que atendam aos Editais, e em que medida estes Editais refor am
a  quest o  do  local ;  e  3)  como,  ao  mesmo  tempo,  tratar  de  temas  mais
abrangentes  para  n o  perder  seu  lugar  no  mercado  nacional.
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