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APRESENTAÇÃO
ALTERAÇÕES DE CENÁRIOS E PROBLEMÁTICAS
CONTEMPORÂNEAS NO CAMPO DAS
POLÍTICAS CULTURAIS
O presente volume é um dos desdobramentos das palestras, conferências e discussões ocorridas no VIII Seminário
Internacional de Políticas Culturais, realizado nos dias 23 a 26 de maio de 2017, no Rio de Janeiro, na Fundação
Casa de Rui Barbosa. O evento tem por tradição reunir pesquisadores, professores, gestores públicos, gestores da
sociedade civil e militantes do campo da cultura em geral.
Em uma parceria que caminha para uma década de existência, o setor de políticas culturais da Fundação Casa de
Rui Barbosa e o Observatório Itaú Cultural realizam anualmente o Seminário Internacional de Políticas Culturais
e, posteriormente, publicam artigos que são revisões, sínteses e desdobramentos de parte das apresentações e
dos debates realizados.
Nessa quase uma década de realizações conjuntas, assistimos ao campo da pesquisa em políticas culturais crescer
significativamente e sofrer algumas alterações, em especial no Brasil, mas esse é um fenômeno que se estende
ao conjunto da América Latina. O seminário tem por tradição fomentar um diálogo mais intenso com o contexto
latino-americano, buscando sempre ter a participação de especialistas de diversos países da região.
Em tempos de ameaças aos direitos democráticos e cidadãos, com um governo que tentou extinguir o Ministério
da Cultura e não o fez por resistência do movimento cultural, com uma pasta que em um ano teve quatro titulares,
as discussões que se desenrolaram ao longo do VIII Seminário Internacional de Políticas Culturais passam a ocupar
um importante lugar de fortalecimento do campo no cenário nacional de estudos sobre políticas públicas de cultura e de proposições sobre caminhos e descaminhos da gestão pública de cultura.
As apresentações giraram em torno de problemáticas muito contemporâneas, como a do financiamento da cultura e do porcentual que a função cultura ocupa dentro do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Tais questões
impactam diretamente em outras que também foram tratadas, como o lugar das ações culturais das periferias nas
gestões públicas locais, as políticas das artes e a formação de gestores. Essas temáticas alicerçadas em pesquisas
empíricas foram complementadas pelas reflexões sobre o que significa exatamente, no mundo de hoje, falar de cultura, de território, de gestão, de políticas culturais, de identidade, enfim, de questões que afetam os componentes
das nossas “caixas de ferramentas” teórico-metodológicas (parodiando Néstor García Canclini) – muitas vezes de
pouca ou nenhuma eficácia quando utilizadas em novas realidades. Já aqui, nesta pequena introdução, o leitor vai
perceber a livre utilização dos termos: políticas culturais; políticas de cultura; políticas públicas de cultura. Tal opção
foi consciente, levando-se em conta a diversidade de objetos e questões abordados pelos artigos que compõem
esta publicação.
O volume se inicia com o artigo de Luis Alberto Quevedo, que nos convida a repensar ou definir em novas
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bases conceitos correntemente utilizados por aqueles que atuam no campo dos estudos das políticas de
cultura. Começa chamando a atenção para o surgimento de novas práticas de consumo cultural, que geram
fenômenos tais como um novo tipo de crítica cultural não canônica. Esse seria o caso dos booktubers. O
autor nos alerta que existe um campo dos produtos culturais contemporâneos com suas formas de hibridização pós-modernas. Traz ainda a problemática da memória e do esquecimento e de uma pretensa gestão
das identidades culturais.
Em seguida, Germán Rey nos provoca a pensar sobre a problemática da política nas sociedades contemporâneas,
em especial no campo da cultura. Ainda que tenhamos um cenário de diminuição dos direitos e da cidadania em
alguns países da América Latina – e o Brasil é um deles –, o artigo contém uma série de conjecturas sobre as possibilidades de se construírem políticas mais efetivamente participativas e menos ordenadoras. Para o estudioso, as
redes sociais têm um papel especial, com destaque para os cenários do continente latino-americano, no processo
de transformação da diversidade cultural em diversidade de intercâmbios. E as políticas públicas só fazem sentido
quando efetivamente se deixam capturar pelas lógicas culturais locais.
Já Danilo Júnior de Oliveira trabalha a questão da institucionalidade a partir da construção do Sistema Nacional
de Cultura (SNC). A questão central do artigo é a definição dos direitos culturais de maneira a construir mecanismos mais efetivos para sua garantia. O autor também trata da problemática da participação social como
elemento fundamental na construção e sustentação do SNC e na efetividade dos resultados dos processos
participativos deliberativos, na medida em que muitas das decisões podem não ser levadas em conta pelos governos na hora da construção das políticas públicas. Isso sem negar, é claro, a importância política do processo
participativo em si mesmo.
O presente volume traz um conjunto de artigos (de Albino Rubim, Carlos Paiva, Renata Rocha e Luana Vilutis)
que é fruto de um trabalho maior, envolvendo vários pesquisadores da Universidade Federal da Bahia, sobre a
problemática do financiamento público da cultura. É preciso ressaltar a importância e mesmo a necessidade da
realização de estudos comparativos nacionais – abordando as gestões estaduais e municipais – sobre as mais diferentes temáticas no campo das políticas públicas de cultura e da gestão cultural.
Esse conjunto é aberto pelo artigo de Albino Rubim, coordenador da pesquisa, contendo discussões sobre as institucionalidades, tensões e instabilidades no campo da gestão pública da cultura. O estudioso chama a atenção para
o fato de que a área de fomento à cultura sofre dos mesmos males que o restante do campo. O artigo demonstra
a supremacia, quase que absoluta, do modelo de incentivo fiscal no fomento à cultura no conjunto das gestões
estaduais brasileiras.
Carlos Paiva, por sua vez, apresenta-nos uma análise sobre o financiamento à cultura em âmbito federal, iniciando com uma retrospectiva do processo de construção da primeira lei de incentivo fiscal, a Lei Sarney, seus
desdobramentos e mecanismos posteriores. O artigo traz um conjunto de dados que mostra os níveis de concentração e distorção que os mecanismos das leis de incentivo federais foram adquirindo. Paiva analisa, ainda,
outras formas de fomento à cultura que foram sendo implementadas, com continuidade ou não, ao longo dos
anos 2000.
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O artigo de Renata Rocha reconstitui a criação e a trajetória percorrida pelas leis de incentivos fiscais à cultura nos
estados brasileiros. Na busca de promover uma maior compreensão do processo de criação das estruturas de fomento à cultura, a autora realiza seus estudos por meio da análise de um conjunto variado de informações que nos
fornecem elementos para um melhor conhecimento e entendimento dos processos de financiamento e fomento à
cultura presentes nos estados brasileiros. O artigo traz informações sobre as leis em funcionamento, os montantes
investidos por meio delas e os montantes investidos na função cultura, entre outras. Ressalta ainda algumas das
especificidades locais das legislações.
Luana Vilutis, em parceria com Albino Rubim e Carlos Paiva, aborda a problemática dos fundos de cultura,
ainda no âmbito da pesquisa sobre fomento e financiamento à cultura nos estados e no Distrito Federal. A autora chama a atenção para o fato de que o mesmo termo “fundo de cultura” é utilizado para designar estruturas
muito diversas entre si e que, por isso, se fez necessário um aprofundamento da pesquisa, buscando delimitar as
características dos fomentos sob essa denominação. O artigo analisa os orçamentos e as execuções dos fundos
de cultura estaduais nos anos específicos da pesquisa e nos alerta sobre a necessidade de um aprofundamento
dos estudos a respeito do assunto.
Iniciando outro conjunto de artigos, Elder Patrick Maia Alves nos apresenta uma proposta de revisão das
metodologias de cálculo do PIB no setor da cultura. Tendo em vista as alterações tecnológicas ocorridas, de
maneira acelerada, na última década, as formas de consumo de produtos culturais vêm sofrendo alterações
radicais. A partir de um conjunto de informações, como o consumo de audiovisual e os orçamentos públicos,
o autor busca demonstrar como a expansão de um capitalismo cultural-digital impacta e demanda a revisão
do cálculo do PIB da cultura.
Gisele Jordão, em seu artigo, realiza um estudo detalhado da oferta de cursos de gestão e produção cultural no
Brasil, buscando relacioná-los com os contextos sociais e históricos dos períodos em que foram criados. A autora
nos apresenta um conjunto significativo de dados que permite compreender o crescimento e a estruturação nacional desse campo profissional.
O artigo de Maria Carolina Vasconcelos-Oliveira trata da problemática da política para as artes, tendo como locus
específico a cidade de São Paulo. Em sua parte inicial, oferta-nos uma rápida e valiosa análise sobre como os governos, em guinadas mais liberais e à direita, costumam ter a arte e a cultura como alvos de cortes orçamentários
e de ataques políticos. A autora apresenta uma análise que intenta contribuir com os possíveis formatos que as
políticas para as artes venham a assumir, tendo como material empírico da pesquisa os resultados de uma série de
encontros e debates sobre arte e políticas culturais ocorridos na cidade de São Paulo.
Para fechar o volume, Ana Paula do Val nos apresenta um pouco dos caminhos que levaram à construção de políticas públicas no campo da diversidade e cidadania cultural na cidade de São Paulo que podemos considerar de
sucesso, e os tensionamentos e desmontes contemporâneos que vêm se dando a partir da nova gestão municipal.
A partir da interação entre sociedade civil, Poder Legislativo e Poder Executivo, o município de São Paulo inovou
ao experimentar novos arranjos institucionais, apostando em um desenho de gestão que foi gradativamente ampliando a participação social e territorializando suas políticas. A autora demonstra que, com a mudança de gestão
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da Secretaria Municipal de Cultura, em 2017, alterou-se o projeto de política cultural, colocando, dessa forma, as
pautas da diversidade, da cidadania cultural e do acesso à cultura em segundo plano novamente e algumas das
ações em risco.
Esperamos que as colaborações presentes neste volume possam contribuir para a discussão, a avaliação, a
análise e o aprimoramento das políticas públicas de cultura e dos modelos de gestão de cultura hoje vigentes.
Que possamos evoluir (já que estamos em fevereiro, e é Carnaval) na direção de modelos mais democráticos
e participativos.
Uma boa leitura para todos.

Lia Calabre1

1 Doutora em história, é professora do programa de pós-graduação em memória e acervos e pesquisadora adjunta da Fundação Casa de Rui
Barbosa, onde também chefia o setor de pesquisas em políticas culturais. Contato: liacalabre@rb.gov.br.
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VOLTAR ÀS PERGUNTAS ORIGINAIS: DO QUE
ESTAMOS FALANDO QUANDO FALAMOS DE
CULTURA, GESTÃO E TERRITÓRIO?
Luis Alberto Quevedo1
À luz dos acontecimentos culturais, políticos, econômicos e comunicacionais, assim como daqueles que têm a
ver com as novas pautas vividas na região (questões de gênero, meio ambiente, identidade e o novo papel do
Estado), acho muito importante voltar a pensar, hoje, sobre a cultura na América Latina, particularmente em nossa
região. Por isso, propiciar um encontro entre pesquisadores, responsáveis pelas políticas públicas, gestores culturais,
artistas e criadores é mais do que interessante como um espaço para voltar a fazer as perguntas fundamentais
sobre cultura, comunicação e território em um contexto no qual as políticas públicas, assim como as iniciativas da
sociedade civil ou a ação das empresas, estão em plena efervescência.

O que é isso que chamamos de cultura?
Durante muitos anos, lidamos com a ideia histórica da cultura muito relacionada com as belas-artes, as formas
nobres e elevadas da criatividade artística e o conceito de “gênio criador” (pessoas diferentes dos seres humanos
comuns e quase adoradas por seu caráter de excepcionalidade), segundo a qual as representações artísticas e os
consumos culturais ocorriam em espaços restritos, destinados a públicos selecionados e dos quais a grande maioria
era excluída. Essa ideia de cultura entrou em crise há mais de um século, embora hoje a renúncia a ela ainda não
esteja totalmente clara para uma boa parte da sociedade. Podemos afirmar, no entanto, que se estabeleceu um
debate que levou a pensar em um conceito mais amplo e complexo de cultura, muito influenciado por um olhar
antropológico (que se desenvolveu principalmente na segunda metade do século XX) conforme o qual tudo o
que o homem faz sobre a terra, tudo em que ele intervém, tudo o que ele transforma, tudo o que constitui um
novo campo de sentido e de interpretação do mundo é cultura. Nos anos 1970, no Uruguai, dizia-se que, “tirando a
química, tudo é política”, enquanto agora dizemos que tudo é cultura, incluindo a química. Do meu ponto de vista,
esse olhar tão amplo do campo da cultura também constitui um problema.
Então é conveniente começarmos a diferenciar alguns desses campos, tipos de produção, territórios e consumos.
Claro que não é fácil definir esse campo! Principalmente suas margens, porque está em jogo tudo o que nós recuperamos como cultura e que não queremos deixar de fora, como as produções nos meios de comunicação em
massa e também as mídias que transformam a própria cultura clássica, moderna e pós-moderna, que a ressignificam, trabalham e, principalmente, parodiam. Um bom exemplo disso pode ser a série de televisão de maior sucesso de toda a história, Os Simpsons, que é capaz de pegar toda a história da humanidade e toda a cultura passada e
presente, todas as nossas crenças e práticas sociais e usá-las como matéria para o seu gênero predileto, a paródia.
1 Sociólogo, pesquisador em cultura e comunicação e professor da Universidade de Buenos Aires (UBA) e da Faculdade Latino-Americana de
Ciências Sociais (Flacso) da Argentina.
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Em outras palavras, torna o mundo inteligível, narrando-o, pensando-o e ressignificando-o em tom de paródia.
Por isso, o maior desafio consiste em voltar a se perguntar: como devemos pensar esse campo, esses produtos
culturais, estas formas da hibridação pós-moderna?
Algo importante a ser destacado nos debates que estão ocorrendo no Brasil no tocante ao campo da cultura é a
preeminência do territorial. Foi dito que não se deve pensar o Brasil sem a multiculturalidade e sem as diferenças
de tradições, línguas e cor de pele, mas tudo isso também ocorre em um território, tornando o problema mais
específico: sempre se trata de experiências muito particulares, marcadas pelo territorial. Eu diria que isso é assim
no Brasil e em qualquer país da região. Pensem no México, na Colômbia, na Bolívia, no Peru ou na própria Argentina. Territórios muito complexos com histórias muito complexas, com pouca homogeneidade linguística, cultural
e histórica. Há pouquíssimos países que têm essas marcas, essa territorialidade diversa um pouco mais restrita.
Talvez o Uruguai seja uma exceção a essa regra, porque tem uma história um pouco mais comum, embora ali
também estejam presentes as populações originárias, a questão dos negros e as diferentes marcas deixadas pelas
diversas correntes migratórias. O Uruguai é um país de pouco mais de 3 milhões de habitantes e um pouco mais
homogêneo do ponto de vista cultural se comparado, por exemplo, com a Argentina, que tem muitas tradições no
norte que a ligam às histórias andinas; ou na bacia do Rio Paraná, que a ligam ao mundo guarani e que compartilha
com o Brasil e o Paraguai; além de sua história patagônica e cordilheirana, em que estão presentes as populações
Araucanas e Mapuches, entre tantas outras. Esse mapa territorial abrange um mapa de línguas e culturas que o
tornam mais complexo.
Existe a questão ligada às práticas; a cultura também tem a ver com o que as pessoas fazem com ela, como criam, o
que fazem nas ruas, no espaço público, em seus bairros, o que inventam ali, como se apropriam daquilo que vem de
suas tradições e o recriam. Finalmente, há as instituições culturais que vêm do Estado (ou dos Estados, porque há
as cidades, as províncias, os distritos etc.) e as que vêm da sociedade civil: uma trama institucional que tem sempre
um vínculo com o mundo da lei.
Uma característica que pude constatar nas apresentações feitas pelos(as) colegas brasileiros(as) é o enorme questionamento que há no Brasil sobre a institucionalidade da cultura. Acredito que essa seja uma preocupação que
diferencia o Brasil de outros países onde as iniciativas da sociedade civil, das universidades, dos municípios ou das
empresas privadas são mais valorizadas (a Colômbia poderia ser um bom exemplo disso). No Brasil é muito importante a legislação, a força das instituições, do papel ativo do(s) Estado(s) e também vi a ênfase colocada nas ações
realizadas pelas prefeituras, pelos municípios e pelos governos locais. E essa complexidade institucional também é
uma abordagem desse campo da cultura. Entretanto, uma das coisas que ouvi pouco e que talvez tenhamos que
nos questionar é como estudamos este outro campo, que é muito recente, muito complexo, muito difícil de abordar, o das redes sociais. Eu me refiro ao enorme campo cultural da internet, no qual todos nós habitamos, atuamos,
vemos os criadores e aqueles que desenvolvem políticas – mas onde habitam principalmente os jovens, que se
conectam, se apaixonam, trabalham e produzem nele. É um campo que talvez precise de uma caixa de ferramentas
diferente daquela que temos para estudar outros campos. Não é a mesma coisa estudar uma cidade e estudar o
Facebook, são duas lógicas de funcionamento diferentes e fazem parte do desafio que temos para estudar a cultura. Por outro lado, acho que realmente há uma crise dos instrumentos com os quais investigamos a cultura quando
entramos nesse campo. Não é simples entrar nas práticas realizadas de escrita ou de recriação dos objetos culturais
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ou do modo como as redes operam na internet. Parece-me que são linguagens novas, práticas culturais novas e
possivelmente precisaremos de novas metodologias para investigá-las. Mas esse é um contexto de muito trabalho
e muita criação cultural, e acho que é um desafio para todos nós, que também habitamos esse campo, pensarmos
nisso a partir de outro lugar.
Um grande pesquisador latino-americano conhecido por todos, Néstor García Canclini, que mora no bairro da
cultura como nós, diz que temos que revisitar a nossa caixa de ferramentas de coleta de dados. Eu trabalhei por
muitos anos no estudo de consumos culturais e fizemos muitos relatórios sobre esse assunto. Germán Rey, da Colômbia, também é um grande pesquisador de consumos culturais e nos obrigou a pensar sobre as novas práticas
que circulam nas redes. Mas, geralmente, somos bastante tradicionais na hora de pesquisar consumos culturais e
fazemos muitas enquetes, pensando na cultura como uma espécie de supermercado onde os cidadãos pegam
certas coisas: por isso lhes perguntamos quantos livros leem por ano, quantas horas de TV assistem por dia ou com
que frequência vão ao cinema ou ao teatro etc. Mas, na web, na internet, não é assim. Não é assim que funciona
nas redes, elas não têm essa lógica. Deveríamos ter, então, outras ferramentas, talvez mais qualitativas e que talvez
venham mais da etnografia ou dos estudos culturais do que desta sociologia “quantitativista” da qual viemos.

As novas práticas culturais
Um dos fenômenos que eu gostaria de apresentar e pensar junto com todos vocês é o dos booktubers. Todos nós
sabemos que existe hoje um fantasma que percorre o mundo, o fantasma de que os jovens não leem. Em todos
os lugares se repete isso. Na escola, principalmente, dizem: “os jovens não leem mais os livros”. Mas, de outro
ponto de vista, talvez os jovens leiam mais do que nunca na história, porque leem em telas e escrevem em telas,
porque decodificam imagens, porque produzem escritos de um novo tipo, mas escrevem e leem com base em
regras que não foram criadas pela escola que fundou a modernidade. A escola não os treinou nos saberes nem
nessas habilidades de leitura e escrita que as redes exigem. Ali são os jovens que criam e recriam este mundo. E
há um fenômeno estranho, que ao menos para mim é muito chamativo, que consiste na forma como os jovens
vão dos livros para as telas e das telas para os livros. Para os livros que nós lemos, para aqueles de que gostamos,
para os livros de papel tão proclamados pela escola, para os livros tradicionais. Embora talvez não para os livros
consagrados pelo sistema educacional.
Um fenômeno que mostra algumas dessas novidades é justamente o das práticas desenvolvidas pelos booktubers,
jovens que leem livros e depois, em sua casa, com uma câmera de telefone celular, fazem uma crítica literária desse
livro e a postam nas redes, criando um sistema de produção, circulação e consumo de bens culturais totalmente
novo. E eles são muitos. Há muitos booktubers em todo o território latino-americano e também na Espanha e nos
Estados Unidos. Jovens que leem ficção, principalmente sagas, como Harry Potter ou Crepúsculo, e produzem uma
crítica desses livros. Mas não o fazem como nós, nem da forma que era tradicional nos séculos XIX e XX, da crítica
literária criadora do cânone. Por exemplo, eles pegam em suas mãos um livro e dizem que a cor e o design da capa
são lindos, que o cheiro das páginas é bom ou que ele fica estiloso na biblioteca da casa. Ninguém que pertença
à cultura letrada faria isso. Eles avaliam coisas que nós não avaliamos, em um contexto que não é acadêmico nem
consagrado pela literatura; eles o fazem nas redes que desconhecemos. Mas esses jovens, que além de tudo fun-
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cionam em rede, de repente vão a feiras de livros e produzem ali todo um fenômeno de massas: acaba de terminar
a Feira do Livro de Buenos Aires, onde um dos maiores sucessos foi um booktuber que fez uma apresentação para
milhares de jovens. Na Feira do Livro de Guadalajara de 2016, a mais importante do planeta em língua castelhana,
a pessoa de maior sucesso não foi um grande escritor global, mas sim um booktuber que tem milhares de seguidores. Nós não estamos capturando esse fenômeno. É difícil de entender, porque, além disso, corre à margem das
instituições, das práticas culturais, da escola ou das leituras que costumamos fazer.
Na Argentina há outro fenômeno muito interessante, o do teatro. Vocês sabem que Buenos Aires é um lugar
onde há muito teatro: são produzidas peças teatrais, escreve-se muito teatro, há grandes públicos que lotam as
salas, é um fenômeno muito peculiar no contexto latino-americano. Há uma senhora, chamada Felisa, que faz a
mesma coisa que os booktubers: ela vai ao teatro, assiste à peça, chega à sua casa, liga o celular, grava algo que ela
considera uma “crítica teatral” e posta na web, onde tem milhares de seguidores. E isso funciona, porque a minha
mãe, por exemplo, prefere ver a Felisa contando que “a roupa dos atores era maravilhosa” para decidir se vai ver a
peça a ler em um jornal ou revista (que ela não compra) uma crítica erudita do teatro consagrado. A Felisa diz, por
exemplo, que “dá para entender a história e que tem um final feliz, por isso vale a pena assistir”. Esses são valores
muito importantes para ela e foi assim que se tornou famosa – entre um público específico que frequenta o teatro
em Buenos Aires. Tornou-se tão conhecida que um grande site, que vocês podem visitar, um site da cultura letrada
chamado Alternativa Teatral, decidiu colocar a crítica da Felisa em sua página, gerando um enorme ruído – porque
há uma rejeição letrada e culta a esse tipo de crítica –, mas no qual vale a pena prestar muita atenção. Não é fácil
para a cultura reconhecer outras críticas, nunca foi. Toda cultura consagrada envolve um sistema de exclusões, por
isso ocorrem esses ruídos diante das novas vozes da crítica.
Tanto os booktubers quanto a Felisa fazem parte disso que eu chamaria de desclassificação dos gêneros, de
ressignificação das obras de arte e, principalmente, de queda das hierarquias. A grande questão é que hierarquias estão sendo quebradas. E nós vivemos, trabalhamos, pesquisamos e estudamos em instituições que têm
muito claras as definições hierárquicas. A universidade é um claro exemplo disso. Essas coisas passam por outros
trilhos, à margem. Eu acho que temos que cuidar dessa questão, temos que a olhar com muita atenção e tentar não
a pensar com velhas categorias: esse é o desafio. Bem-vindos, então, ao grande caos cultural que isso gera, porque
o que se está fazendo é desclassificar, desorganizar, desinstitucionalizar, enquanto nós, sociólogos, viemos no fim
do século XVIII para fazer o contrário, para organizar o mundo. Ou seja, prezados colegas, estamos em apuros!

Os domínios da cultura
Quem fez uma tentativa de classificação extraordinária nesse sentido? A própria Unesco. Nós brigamos para dizer
o que uma enquete de consumo cultural deve conter, avaliar e estudar. É uma grande discussão que continua em
aberto e que é objeto de muitos debates e seminários. Pois bem, a Unesco, que é uma instituição organizadora que
defende a deusa razão do século XVIII, diz que um dos seus propósitos consiste justamente em dar uma resposta
de ordem. Para isso, cria um grande relatório, um documento do ano de 2009, em que diz quais são os campos da
cultura que deveríamos estudar. Convoca muitos especialistas para realizarem isso e, por fim, faz um relatório que
está disponível na web, um documento que dá noções sobre os limites do campo cultural chamado Marco de Es-
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tatísticas Culturais da Unesco 2009. E faz uma classificação muito bem fundamentada,2 incluindo também um
resumo, limitado a uma única lâmina, no qual são colocados todos os domínios culturais que deveríamos estudar.
Vejamos mais de perto essas definições territoriais.
O primeiro domínio é o patrimônio cultural e natural. A palavra patrimônio é uma das mais importantes para a
Unesco nestas últimas décadas (cultural, natural, imaterial etc.). O segundo domínio tem a ver com as representações artísticas e celebrações (a música, as artes cênicas etc.). Depois vêm as artes visuais e os artesanatos. Com
os artesanatos começamos a entrar em um território complicado. Depois vêm os livros e a imprensa – todos nós
homenageamos o livro. As pessoas dizem que o livro está morrendo, enquanto aparecemos nós, as viúvas do livro,
e dizemos que não, que o livro está vivo, que vive em minha casa e que o veneramos e o consideramos sagrado.
Mas, de repente, entre esses domínios aparecem os meios de comunicação, os tradicionais dos séculos XIX e XX e
também as novas mídias: aí já é mais complicado aceitar essa ampliação, pelo menos para os cultores das belas-artes. Todas as produções dos meios de comunicação, as populares, inclusive as mais bastardas e de baixa qualidade,
têm que ser consideradas dentro do campo da cultura? Eu sou daqueles que dizem sim, mas há muitas discussões
sobre o assunto. Os romances turcos também? Tudo entra nos domínios da cultura? Bom, esta é uma discussão
que ainda está em aberto. Então chegamos ao design. O design é um grande assunto da época que considero
inevitável neste debate, que é um debate do século XXI, mas que vem de longe. Então, vejam que no relatório,
ao lado de todos esses domínios que já trazem certas polêmicas, a Unesco coloca os domínios sobre os quais a
comissão certamente não entrou em acordo, já que os acabou colocando sob o rótulo de “domínios relacionados”.
Poderíamos perguntar-lhes se estão dentro ou fora, mas a verdade é que estão lá. Quais são? Em primeiro lugar, o
turismo. Existe uma coisa chamada turismo cultural, que todos conhecemos, mas entra aí toda a atividade turística?
Entram os hotéis, os restaurantes, o entretenimento em um cruzeiro, a Disneylândia? Incorporamos todo o turismo
no campo da cultura? E, finalmente, talvez o mais problemático de tudo, que é o esporte e a recreação. Uma coisa
é fazer esporte, que também é um grande sinal desta época, um mandato da cultura do corpo no século XXI (e
que hoje vem muito acompanhado do discurso médico sobre vida saudável), mas o esporte entra como negócio?
Entram as grandes corporações como o COI e a Fifa?
Depois de incluir todos esses domínios, que não são poucos e que têm seus conflitos na hora de cortá-los, a
Unesco coloca o “patrimônio cultural imaterial”. Além de todo o material, há as tradições, o folclore, os saberes populares, as práticas sociais, os valores de uma comunidade, a culinária, a língua... E depois se juntam à educação e à
capacitação, ao equipamento e aos materiais de apoio às instituições culturais, à arquivologia... Ou seja, chegamos
à velha fórmula de que, “tirando a química, tudo é cultura”, ou deveríamos incluir também a química.
Acredito que estamos em um momento de panculturalização. Tudo faz parte desse campo. Eu acho que é bastante difícil, se não inútil, definir efetivamente qual é esse campo. Mas voltemos à questão da cultura e seus desafios e de como pensar nesse campo. As perguntas originais são a questão dos territórios da cultura e das políticas.
Por exemplo, falamos muito e muito bem da questão do patrimônio, temos que voltar a pensar nisso e sustentar
esses debates. Porque quando a Unesco publicou, em 2003, um famoso documento sobre patrimônio imaterial,
que o colocou sobre a mesa das instituições culturais, a discussão entre patrimônio material e imaterial já fazia parte
2 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001910/191063s.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2018.
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de um grande debate no território cultural, no qual era interessante entrar. Então, quando se considerou inevitável
tratar dessa questão, ela não era mais considerada somente teórica ou conceitual, mas envolvia as políticas públicas
e a legislação de um país. Por quê? Porque se começou a tratar do conceito de preservação do patrimônio. O
que preservar? O que somos obrigados a preservar? Essa é uma questão muito importante nos debates atuais
sobre políticas culturais ou simplesmente políticas públicas.

Voltar ao patrimônio
Um assunto que hoje permeia a nossa cultura tem a ver com saber, com certa precisão (e, portanto, a partir de alguma
legislação, regulamentações etc.), aquilo que deve ser preservado em uma cidade e o que é submetido à lógica do
mercado ou do tempo. Para isso, vou me referir a uma decisão do governo da cidade de Buenos Aires. Lá existe uma
disposição municipal que diz que todos os edifícios (os bens imóveis) que foram construídos antes de 1940 devem ser
preservados. Ou seja, muitas coisas inúteis que não têm nenhum valor arquitetônico, nem cultural, nem histórico, nem
simbólico devem ser preservadas por um critério de “antiguidade”, sendo deixadas de fora muitas coisas importantes
criadas a partir de 1941, que de fato têm valor arquitetônico, cultural ou simbólico. Ou seja, o ano não me parece
um bom critério de corte se quisermos realmente desenvolver uma política de preservação séria. No entanto, em
muitos locais, o ano é utilizado como um critério de preservação. Mas o que acontece com a preservação do patrimônio imaterial? Há muitas perguntas nesse campo que devemos ouvir e que devem servir para refletirmos. O que
é preservado, para que é preservado, para quem é preservado, para quando? Como é valorizado, como se reintegra
à sociedade? Como se faz circular, como se democratiza esse acesso? Essas são perguntas que considero muito importante trazer para este debate, além de algumas questões que têm que ser pensadas de outra forma e que muitos
pesquisadores brasileiros estão discutindo: por exemplo, que toda política de preservação implica uma política de
esquecimentos, ou seja, que são deixadas de fora coisas que não entram na conta da preservação. Quase poderíamos dizer que os Estados Nacionais preservam para esquecer. Ou seja, preservam certas coisas para deixar de fora
outras. E acho que é necessário voltar a esse questionamento e assumi-lo como uma questão. Porque o patrimônio
não são os edifícios, não são as pedras. São, na realidade, as palavras, é o sentido, é o significado que têm.
Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre uma das maravilhas da humanidade que vocês certamente conhecem, o
Templo do Sol conhecido como Coricancha, na cidade sagrada de Cusco, no Peru, que foi considerada o centro
do mundo e que muitos devem conhecer. Era o Tempo do Sol dos Incas, que estava cheio de ornamentos e muitas
obras de arte religiosas e sagradas feitas de ouro. Então chegaram os espanhóis e fizeram duas coisas – ou talvez
três: roubaram todo o ouro que puderam, destruíram o templo até onde puderam, mas usaram toda a base do
templo para construir a Igreja de Santo Domingo, por volta de 1635. Alguns anos depois, um terremoto destruiu
a igreja, mas não destruiu a base incaica sobre a qual foi construída, já que a base (o que restava do Coricancha)
havia sido construída conforme uma sabedoria de arquitetura que os espanhóis não tinham e que também era
patrimônio dos incas. Então construíram novamente uma igreja, que está lá até hoje e que podemos conhecer e visitar. Quando visitei essa maravilha, o guia peruano nos disse: “Estamos esperando o novo terremoto para isto cair
e ficar a única construção feita com seriedade, que é a dos Incas e que devia ser reconhecida como o verdadeiro
patrimônio a ser preservado”.
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Nessa história, como vocês poderão perceber, o importante não são as pedras, mas sim os relatos, as identidades, as culturas, as linguagens, o que é entendido aí como história civilizatória, como conflito entre nações
e como resultado de estratégias de conquista e preservação. A questão não são as pedras. Isto é o que temos
que preservar: as memórias. O importante é que haja um guia que me conte a história de forma completa.
Todos nós sabemos que os Incas também não eram santos na forma como tratavam outras comunidades que
dominavam, outros povos que eram submetidos por eles. No entanto, tinham uma cultura, uma história, que
foi arrasada como tantas outras na América. E essa história está nas pedras, mas elas não falam por si só. Nós
sociólogos costumamos dizer que os números de qualquer enquete, as estatísticas culturais, por exemplo, não
falam por si só, é preciso fazê-los falar. Bom, eu diria que as pedras não falam por si só, nenhuma fachada de
nenhum edifício fala por si só, é preciso fazê-las falar. Essa é a nossa tarefa, fazer falar. E o mais importante é que
haja muitas vozes disso que fala.
Então o mundo da cultura, da história, da identidade contém todas as tensões e nele habitam todos esses conflitos pela memória. Por isso, sempre voltamos a nos perguntar pela identidade. Ela é gerida? A identidade pode ser
gerida? Essa pergunta é estranha, mas acredito que é a chave para o nosso campo. Por exemplo, eu acho que sim,
sempre é possível reconhecer estratégias de gestão da identidade. Na realidade, a criação dos Estados Nacionais envolveu grandes políticas culturais, e continua acontecendo hoje em nossos países, inclusive no Sergipe,
ao norte do Brasil, onde atualmente, conforme foi contado neste seminário de forma muito lúcida, a identidade
está sendo gerida. Sergipe é o menor estado dos 26 estados do Brasil. Sua capital é Aracaju e está localizado na
Região Nordeste. Tem 22 mil quilômetros quadrados e uma população de 2,3 milhões de habitantes. E tem, como
poderíamos dizer, um déficit de identidade, já que costuma se definir por não ser nem Bahia nem Alagoas – com
os quais faz fronteira e que são estados muito poderosos –, mas não tem uma definição positiva da sua identidade. Então começaram a desenvolver estratégias culturais de identidade, como foi contado neste seminário. E são
estratégias tão válidas e conhecidas quanto as estratégias desenvolvidas pelos Estados Nacionais. Porque, a rigor,
na verdade, ninguém nasce brasileiro, é ensinado a ser brasileiro. Ninguém nasce argentino, uruguaio ou colombiano, ensina-se um pertencimento. E nos ensinam essa identidade por meio de ritos, hinos nacionais, bandeiras,
com heróis e uma história que aprendemos e repetimos desde a escola, onde também cantamos e celebramos os
grandes momentos da nação. Estamos cheios de ritos de repetição, para dizer que ser argentino ou uruguaio é ser
desta forma. E o Sergipe começou outra política, que é ter uma definição positiva (porque, como eu disse antes,
o Sergipe se definia como não sendo nem baiano, nem pernambucano, nem carioca etc.), então inventaram o
ser nacional do Sergipe. Uma história atual de um grande movimento identitário inventado pela modernidade a
partir do século XVIII.

A culinária como sinal dos tempos
Então como é gerida a identidade? Somente por meio dos estados-nações? Eu me interessei em trazer um
exemplo para vocês, o de um grande cozinheiro destes tempos, que vocês certamente conhecem, um dos cozinheiros mais famosos da América Latina, Gastón Acurio, peruano que inventou uma coisa muito interessante em
Lima: uma nova gastronomia como identidade do Peru. Como vocês também sabem, o Peru tem três culinárias
extraordinárias que convergem em seu território: a culinária andina, a espanhola (porque foram colonizados)
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e a culinária japonesa, porque há uma grande imigração japonesa no Peru (tiveram até um presidente dessa
origem). Então é um território muito rico em tradições culinárias e, principalmente, um território que se presta a
uma grande fusão de culinárias. E Gastón Acurio, junto com outros cozinheiros peruanos, fez isso. Um dia, esse
talentoso cozinheiro disse algo que chamou muito a minha atenção. Ele disse que Lima é a capital gastronômica
da América Latina. Isso seria discutível em qualquer caso e por muitas tradições do continente. Eu me pergunto,
por exemplo: não poderia ser Salvador, da Bahia, a capital gastronômica da América Latina? Ou a Cidade do
México? Ou a extraordinária culinária da Bolívia? Ele disse que não, que é a culinária peruana e, em particular, a
culinária de Lima. Então, trabalhando com a agência Pro-Peru, do governo peruano, inventou algo que é a identidade do Peru ligada à sua culinária.
Gastón Acurio também desenvolveu um discurso a partir dessa iniciativa. A primeira coisa que quero destacar é
a forma como Acurio define um cozinheiro: ele diz que o papel do cozinheiro é criar espaços de confiança. E é
uma valiosa definição para uma política cultural; criar espaços de confiança, abrir portas onde possam ser produzidos eventos, encontros, contextos de criatividade e também de fruição. Mas, como todos nós sabemos, isso não é
fácil. Acurio também diz que a culinária é uma ferramenta de integração, de promoção, de desenvolvimento,
de beleza e de valorização. Eu pegaria essa frase referente à gastronomia e poderia aplicá-la a muitas atividades
culturais com as quais nós convivemos ou que temos o desafio de promover. Ele não menciona somente um ingrediente nem somente um elemento com os quais cozinha, mas menciona todos os ingredientes culturais. É assim
que Acurio concebe o seu trabalho. E digo uma definição de política cultural porque criar um espaço de confiança
é o que nós queremos com as nossas atividades, com as nossas práticas culturais. De confiança, neste caso, significa
de participação, de que o outro venha para estar conosco. E isso que Acurio faz ou propõe como política para o
Peru inverte a equação: não é o Estado que toma uma iniciativa, mas o cozinheiro que tenta convencer o Estado
de que esse é um bem cultural muito propício para promover o Peru no mundo, ou seja, não são políticas de cima
para baixo, mas sim propostas e políticas que se elevam a partir dessas práticas. E que, obviamente, convivem em
um campo de conflitos no qual algumas vezes se ganha e outras se perde, algumas vezes se avança e outras se
retrocede. E acontece em todos os países; temos planos, projetos e também temos que ter confiança neles, mas
essa confiança tem que surgir de baixo e a partir daí impulsionar, pedir ou lutar por políticas públicas. Ou seja,
são os criadores que vão para a política pública, que é o que Acurio conta em sua história pessoal. Ele diz: “Nós
cozinheiros gostamos de fazer, o resultado não é algo que nos apaixone muito”. Adorei isso, porque é quase uma
definição de um gestor cultural. Fazer, promover um festival de cinema, um seminário, uma atividade no bairro,
é isso que nos interessa. Não é o prato servido pelo chef, nem o evento encerrado por um gestor cultural, o que
importa é o processo que nos leva a esse lugar.

Cinco pontos para a reflexão final
Finalmente, eu gostaria de indicar cinco questionamentos sobre políticas culturais, cinco pontos sobre gestão
e política no campo da cultura, sabendo que o assunto tem hoje uma dinâmica muito mutável e os questionamentos são diferentes conforme os países, as regiões e as problemáticas de cada grupo social. Também indicar
alguns elementos que, ao mesmo tempo, não esgotam esse terreno, porém, fazem parte dele. São afirmações
para continuar pensando.
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1.

Que as políticas públicas sempre estão em tensão com as práticas culturais. Isso é muito interessante,
porque o tempo todo as políticas públicas estão sendo avaliadas, consideradas, criticadas e nos perguntamos
se somos capazes de dar a elas um marco institucional dentro do Estado. Mas acredito que a real pergunta
é se as expressões culturais que somos capazes de reconhecer em um território são capazes de valorizar as
identidades, as paixões, os desejos de expressão, de jogar e de refletir de uma comunidade e se, finalmente,
estão melhorando a qualidade de vida das pessoas ou não. Então as políticas sempre estão em tensão com o
que os cidadãos fazem, porque o institucionalizado nunca poderá conter ou refletir toda a força do instituinte.
Por isso, acredito que esta discussão não deve ser considerada encerrada. É sempre assim: vamos manter essa
tensão entre as práticas culturais dos cidadãos e o que os Estados são capazes de conter.

2.

Que não podemos garantir a cidadania cultural somente pelo caminho dos direitos. A cidadania envolve
a luta pela ampliação de direitos e as práticas que são realizadas “fora da lei”. Há muitas experiências que vocês
sabem que estão fora da lei. Fora da lei não quer dizer que sejam criminosas, mas que não estão dentro das
políticas públicas, que inclusive são feitas contra elas, como resistência. Então como conseguir uma cidadania
cultural que envolva direitos? Todos nós lutamos por direitos, mas sabemos que sempre há duas dimensões
que ficam de fora: os direitos não reconhecidos e os direitos que são reconhecidos, mas que não são cumpridos. Eu posso ter no orçamento da cultura da minha cidade um montante de dinheiro para a cultura, mas
a gestão política não executa, não entrega esses fundos. E essa luta ocorre em todas as cidades. Fazer com
que o Estado cumpra o que a lei determina já é uma luta. A cidadania cultural é algo muito parecido com os
direitos humanos: a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão foi muito importante para a
história dos direitos, abriu um debate sobre os direitos, mas aqueles eram os direitos do homem, não da mulher, por exemplo. Então as lutas continuam. Eram direitos dos homens livres, não dos escravos. O interessante
é que se abriu uma luta pela aplicação desses direitos. E o tempo todo nós estamos dizendo que faltam definições de direitos, que temos que lutar para que o Estado os reconheça. Há 200 anos dizemos isso, e isso é bom,
mas essa dinâmica nos faz avançar porque os direitos que reivindicamos hoje não são aqueles que estavam em
discussão no século XVIII nem no século XIX, nem mesmo no século XX. Hoje estamos reivindicando outros
direitos. Há uma dinâmica e temos que saber que é assim que a cidadania funciona.

3.

Que a preservação do patrimônio perdeu as margens. O patrimônio não é mais o que era e as políticas
de preservação não são mais as mesmas. Estamos debatendo patrimônio e como é preservar a memória. Se
há um campo de conflito, é um campo da memória. As nossas sociedades estão sempre em conflito pelos
relatos do passado, pelas memórias recentes e pelo tempo de sociedade ao qual aspiramos. Manter isso vivo
é manter vivo o debate pela preservação de qualquer patrimônio.

4.

Que as instituições da cultura devem potencializar a criação, o novo, o disruptivo, senão sempre serão
conservadoras. Várias vezes ouvi dizer que a cultura tem que estar inevitavelmente ligada à escola, às instituições educacionais. Concordo; no entanto, há algo mais conservador do que a escola? A escola existe para
reproduzir os valores do Estado. Ou melhor, a escola não gosta muito de mudar. Ela gosta que os meninos
e as meninas se adaptem a ela, cumpram os ritos escolares. A escola não tem a dinâmica que nós queremos
que ela tenha para a cultura. A escola é conservadora, tende à reprodução, não ao que é disruptivo, fora da lei,
novo. E, além disso, é obrigatória por lei, os Ministérios da Educação ditam normas e obrigam a ensinar certas
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coisas, deixando outras de fora. Então a escola é um aliado do qual precisamos, mas que parece que também
tem que mudar para que possamos nos aliar a ela. Acho que a escola não tem essas características de aceitar
o novo. Olhem o que está acontecendo – não sei se também acontece no Brasil – entre a escola e as novas
tecnologias. Conto a vocês somente uma coisa: quando apareceram os telefones celulares, em várias províncias argentinas foram publicadas leis que proibiam a entrada de telefones celulares nas escolas. Determinação
estranha, porque as crianças estavam com os telefones em seus bolsos. Nunca foi possível aplicar isso. E hoje
a escola está entendendo que os telefones, o computador etc. são ou podem ser seus grandes aliados. E essa
aceitação é o grande desafio. Então a relação entre cultura e escola também está em questão.
5.

Finalmente, que as políticas culturais vão e vêm, respiram. Às vezes, os domínios da cultura crescem; às
vezes, o investimento cresce, noutras, restringe-se; às vezes, são reduzidos os territórios onde podemos desenvolver a cultura. Talvez a nossa função/missão como gestores culturais, como pessoas que estão no campo,
mas também na academia, seja manter vivas essas decisões pela cultura, pelas políticas culturais e, além disso,
não sonhar que vamos conduzi-las. Acho que isso também é algo que temos que aprender: podemos abrir
espaços de criação, de participação, estar ali, incentivar a produzir as coisas ali, mas não sonhar que vamos
conduzi-los. De outro modo, estaríamos agindo como esse grande Estado leviatã, que foi pensado no século
XVII e que acredito que ainda está muito presente em nossas sociedades.
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AS POLÍTICAS CULTURAIS EM TEMPOS DE CRISE:
SOBRE CORDEIROS, ELEFANTES E
VENDEDORES AMBULANTES
Germán Rey1
Foi em um texto de Roger Chartier sobre a leitura que encontrei a citação do filósofo argentino José Emilio
Burucúa na qual São Gregório Magno fala dos cordeiros e dos elefantes caminhando e nadando “em um rio
ao mesmo tempo raso e profundo”, que serve para ilustrar a natureza da cultura dos eruditos diante da cultura
dos iletrados.
Esse texto está cheio de evocações. Porque a Sagrada Escritura é um dos lugares onde ocorreu o surgimento da
hermenêutica, ou seja, a arte da interpretação, que se relaciona com o raso e o profundo, assim como com o nadar
e o caminhar. George Steiner diz que toda a teoria moderna do símbolo se apoderou da exegese bíblica e da
hermenêutica jurídica.
Um elefante nadando em um rio raso é uma bela metáfora, assim como um cordeiro caminhando nas profundidades do sentido. Na interpretação, o literal deve ser contemplado com precaução, já que o raso pode ocultar
abismos e o profundo terras superficiais.
Mas, como acontece com uma pista de leitura que queremos seguir, descobri que José Emilio Burucúa escreveu
vários livros importantes, um dos quais intitulado Corderos y Elefantes – la Sacralidad y la Risa en la Europa de la
Modernidad Clásica (Siglos XV a XVI) [Cordeiros e Elefantes – a Sacralidade e o Riso na Europa da Modernidade
Clássica (Séculos XV a XVI)], de 2001, do qual Chartier extraiu a citação, e há pouco o vi se elevar no ar pendurado no guindaste de uso teatral que ele inventou em sua oficina Laboratório Leonardo da Vinci e que o professor
Burucúa e sua equipe da Universidade de San Martín replicaram e estudaram.
O riso é uma excelente rota de convergência entre ilustrados e não ilustrados, que ainda hoje nos oferece a possibilidade de explicar muitas das coisas que acontecem tanto no mundo da leitura quanto, em geral, no da cultura.
Milan Kundera relacionou o nascimento do romance moderno com o riso rabelaisiano e Mikhail Bakhtin escreveu
um tratado indispensável sobre a importância do riso e do cômico na modernidade.
A crise do conceito de políticas, nos tempos em que mais se fala delas e em que, provavelmente, mais se desgastam cognitiva e politicamente, está relacionada com as críticas ao próprio conceito de Estado e, principalmente,
com o seu perfil nas sociedades contemporâneas. Isso é ainda mais grave no caso das “políticas culturais”, que
chegaram tarde ao catálogo das políticas públicas, quando é muito difícil que consigam se desprender das visões
que as autoridades, os políticos e inclusive os cidadãos em geral têm sobre a cultura.
1 Assessor da Faculdade de Comunicação e Linguagem da Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá. Atualmente é assessor de políticas
culturais da Secretaria de Cultura de Bogotá. Foi assessor de políticas culturais da ministra da Cultura da Colômbia Paula Marcela Moreno Zapata,
coordenador do Compêndio de Políticas Culturais (2010), especialista do Plano de Desenvolvimento Cultural de Medellín e das Políticas Culturais
para a Universidade (Universidade de Antioquia).
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Temos, então, várias crises que confluem: a do conceito e do lugar da política e das políticas; a do sentido do público que influencia a vida cultural dos cidadãos; e a da própria cultura (a corporativização da criação), que repensa a
definição e a execução das políticas culturais tal como as conhecemos até hoje.
Ainda pesa muito o caráter sublime da cultura, sua condição inapreensível, seus múltiplos rostos e o distanciamento de
toda forma de contaminação. Mas a compreensão das políticas culturais é consolidada no mesmo momento em que os
Estados e a cultura mudam. As políticas públicas não estão mais centradas no objeto estatal, assim como a cultura não é
mais definida pelas belas-artes ou pelo patrimonial. No primeiro caso, a ideia de uma ordem imposta a partir do Estado se
dilui na ideia de participação, nas formas de interação e nos mecanismos de negociação, consenso e acordo. Isso significa
que as políticas culturais deixaram de ser puramente políticas de Estado para se tornarem políticas da sociedade, e que
sua existência, inclusive em um campo tão diverso e complexo quanto a cultura, sofre uma dupla tensão: por um lado,
reconhecer que existem iniciativas estatais em cultura; por outro, que muitos processos e dinâmicas culturais felizmente
escapam da influência estatal e retornam sobre ela, seja por meio da resistência, da crítica ou, inclusive, da zombaria.
Uma das críticas que se faz às políticas culturais é que elas afirmaram a funcionalização da cultura, reduzindo uma
dimensão que fundamenta a vida social em um campo de gestão operacional, e que, além disso, as políticas foram
capturadas por uma arquitetura institucional em que o setorial é a figura central do seu desenho. A casa que supostamente tem muitas portas esconde atrás delas as prisões das políticas. Com isso, é gerado um efeito surpreendente:
o Estado define as políticas que imediatamente são sequestradas por seus escritórios burocráticos. Certa compreensão dos gestores e da gestão cultural compartilha essa mesma situação, como se fossem necessários pequenos
Estados garantindo que a operação do Estado se expanda para os locais mais distantes e inverossímeis.
Dessa forma, a trama cultural se torna uma linha unilateral, perdendo-se a riqueza do tecido e a força das intersecções. Mas administrar tecidos é muito mais difícil que pegar fios sem cerzi-los.
No estudo que coordenei há dez anos sobre as políticas culturais colombianas,2 mostrei essas desarticulações e,
especialmente, o peso que tais fraturas têm na vida local e regional da cultura. Por isso, concentra-se a pressão
do poder estatal – inclusive, continua sendo chamado eufemisticamente de poder suave – sobre os dinamismos
locais, assim como sobre a atividade dos artistas e dos criadores culturais. Para alguns autores críticos das políticas
culturais, estas parecem ser o meio para conectar os cidadãos mais com os mercados do que com o público e a
sociedade civil. É uma das análises feitas por Santiago Castro-Gómez, quando escreveu que
não podemos acreditar que uma sociedade é democrática somente porque cada vez um maior número de pessoas tem
acesso à internet, à telefonia celular, utiliza cartão de crédito, pode ler livros, ir a festivais de teatro e assistir a filmes no
cinema. A democracia, tal como a entendo – diz –, é um processo de constante negociação política cujo principal protagonista é a sociedade civil e não o mercado. E o Estado não pode servir somente como uma instância de mediação
entre as pessoas e o mercado, mas deve ser capaz de favorecer os processos de negociação cultural, mesmo que isso
não favoreça os interesses do mercado.3
2 REY, Germán (Org.). Compêndio de políticas culturais. Bogotá: Ministério da Cultura, 2010.
3 CASTRO-GÓMEZ, Santiago. As políticas culturais como um patrimônio da nação. In: Compêndio de políticas culturais. Documento de discussão.
Bogotá: Ministério da Cultura, 2009, p. 469.
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Essa é uma discussão importante, que adquire mais relevância em nossos dias e enfrenta, no terreno da cultura,
não mais os cordeiros e os elefantes, mas sim o público (que não o estatal) e os mercados. Os mercados, pensados
a partir da cultura, combinam sua condição simbólica com o ceticismo diante de sua suposta racionalidade, seu
lugar nas sociedades com as imposições reais que exercem sobre a criação e os processos culturais. E, em meio a
esta Caríbdis, move-se o barco cultural no qual seus navegantes não podem afastar seu olhar das dinâmicas dos
mercados, mas também não podem se deixar hipnotizar por elas. Não é uma situação fácil nem resolvida. Os estudos que fizemos há anos sobre a contribuição de algumas manifestações da cultura para o PIB (2003) envolveram
ao mesmo tempo sua possibilidade e seu limite. Possibilidade porque se demonstrou a importância da cultura na
economia, mas limite porque, como diz Enrique Bustamante, estivemos a ponto de morrer de sucesso. De fato, a
observação estatal sobre a cultura pode se desviar para a miopia da euforia do econômico, deixando de lado todas
essas outras expressões culturais que não circulam nos mercados (mas sim na sociedade), ou geram investimentos
(que em outra linguagem são chamados de despesas), ou resistem a passar pelos circuitos formais das indústrias,
ou se opõem seriamente à massificação e ao serialismo. A economia da cultura está se encaminhando para um desencontro interessante. Em uma margem, erguem-se as grandes empresas culturais e, na outra, um pouco distante,
as novas mediações econômicas da cultura.
Na tipologia popular, os vendedores ambulantes são comerciantes informais, populares, que vendem desde panelas até
tecnologias e fazem parte da paisagem das ruas, das feiras, das praças e das concentrações do contrabando e da pirataria. O vendedor ambulante se movimenta pela cidade, de um lado para o outro, levando os seus produtos, geralmente
mais baratos, oferecendo-os nas ruas ou nos semáforos, transitando pelas feiras ou instalando-se em grandes mercados
ou pequenas bancas. Caminham como os cordeiros e os elefantes do texto de São Gregório Magno. Trata-se de um
ofício antigo, como o próprio Chartier testemunha: “as páginas soltas vendidas pelos ambulantes (cegos ou não) divulgavam entre as camadas mais humildes da sociedade romances, coplas, listas de eventos e comédias. Para os iletrados,
a permanência das formas tradicionais de transmissão dos conhecimentos e informações vinha acompanhada de uma
forte familiaridade com o escrito – pelo menos nas cidades”.4 Os vendedores ambulantes contemporâneos mantêm a
sua função tradicional de difusores de conhecimentos e sensibilidades, vendendo música, livros, revistas, vídeos, formal
e informalmente. Agem nos extremos da economia, enquanto há outros vendedores ambulantes, muito mais poderosos, que encontraram no âmbito cultural uma modalidade da sua diversificação corporativa.
O que é chamado de setorialidade ou transversalidade é um diálogo necessário entre as políticas públicas que não
está isento de complicações e perigos. Em muitos lugares da cultura, vive-se este encontro entre mercado e vida
pública. Os museus que recorrem a doadores empresariais ou cuja imagem se constrói junto à de companhias e
grupos econômicos; as universidades que têm canais de televisão, editoras ou emissoras de rádio, que se aproximam do mercado a partir da diferença de suas produções, por exemplo, em gêneros e assuntos marginais aos
catálogos das empresas mercantis; os criadores que precisam dos estágios ou das políticas de acordo, mas que se
rebelam diante do Estado com suas obras de arte. Mas, apesar dessas parcerias econômicas ou “ambulantes”, tanto
os museus quanto as editoras universitárias trabalham expandindo um campo precioso e imprescindível do público
em que a arte, a história, a ciência, a biologia e o pensamento permanecem unidos à capacidade de crítica, à lucidez
e à imaginação que pertencem a todos.
4 CHARTIER, Roger. Aprender a ler, ler para aprender, p. 24.
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Esse vínculo entre a cultura e a economia também é constatado na linguagem com a qual são definidas as políticas culturais, na qual se fala de carências, necessidades, prioridades e desenvolvimento, conceitos que devem ser
explorados mais rigorosamente pelas implicações de sentido que eles têm.
As políticas se deslocam para a conversa, ganhando em flexibilidade, reduzindo a consistência da “ordem” e do
que é organizado, entrando em um terreno onde há silêncios, diálogos, pautas, entrecruzamentos, que provêm de
personagens (por exemplo, os jovens ou os habitantes rurais), de lugares (por exemplo, as novas tecnologias) ou de
entrecruzamentos (as redes, as conexões com a educação). Dessa forma, seriam gestadas ou geridas mais políticas
a partir dos seus percursos do que a partir das concretizações das políticas. A conversa substitui os ordenamentos,
quando os diferentes setores sociais e culturais intervêm na definição, no acompanhamento e na avaliação das
políticas culturais, quando as cidades tecem redes que ultrapassam as fronteiras territoriais e geram diálogos com
outras realidades diferentes das suas, quando a diversidade cultural se torna diversidade de intercâmbios.
A conversa ocorre na horizontalidade, na ruptura do repetitivo e das sequências reconhecíveis de sentido. As
metáforas da ascensão e queda das políticas, além de serem figuras dos seus movimentos na sociedade, perguntam-nos sobre os encontros e desencontros que ocorrem nesse movimento. Mais do que políticas descendentes,
aspira-se a políticas ascendentes, que partam das realidades das pessoas, das suas aspirações e dos seus processos,
mais do que das suas necessidades, das suas histórias, mais do que das determinações discursivas e políticas de
quem manda, qualquer que seja o lugar dos seus mandatos. É o que salienta o Prêmio Nobel de Literatura Orhan
Pamuk em seu “Modesto Manifiesto por los Museos” [Modesto Manifesto pelos Museus], em que escreve que
é imperativo que os museus se tornem menores, mais individualistas e mais baratos. É a única forma de que um dia eles
possam contar histórias em escala humana. Os grandes museus, com suas amplas portas, chamam-nos a esquecer a nossa
humanidade e abraçar o Estado com suas massas humanas. É por isso que milhões de pessoas têm medo de ir aos museus.5

Tive duas experiências próximas a essa proposta de Pamuk. A relação, há alguns anos, com o Museu da Memória
de Montes de Maria, uma região assolada pela violência dos paramilitares, onde a comunidade exigiu que na porta
de sua grande tenda itinerante em forma de coruja fossem colocadas cadeiras de balanço, daquelas nas quais as
pessoas se sentam todos os dias para conversar sobre os acontecimentos cotidianos da vida. A segunda foi a criação de um pequeno laboratório de tecnologias do som e da imagem chamado Matrix, inaugurado por indígenas
da Serra Nevada de Santa Marta, os mesmos que dizem que em um local sagrado da Serra estão os pais da fotografia e que “nesse local se veem imagens em movimento. Elas não são percebidas com clareza. É uma espécie de
sombra pela qual passam imagens de animais, como uma formiga, um tigre ou um coelho”.6
As políticas respondem à realidade de presença da sociedade e do Estado na definição e gestão de áreas específicas da cultura que precisam do seu desenho e implementação. Isso quer dizer que há algumas ordens
institucionais nas quais são tomadas decisões e são realizadas ações. Os bens móveis precisam de políticas de
conservação e de apropriação, as festas precisam de certos incentivos dos cofres públicos e da formação de
5 PAMUK, Orhan. “Modesto manifiesto por los museos.” El País, Madri, 26 abr. 2012. Foi lembrado por Daniel Castro na Mesa Nacional de Museus,
em Zipaquirá, em dezembro de 2016.
6 “Nosso pensamento sobre a comunicação.” Confederação Indígena Tayrona, 2016.
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instituições (conservatórios, museus, universidades), que muitas vezes são públicas. Obviamente, é impossível e
inadmissível uma cooptação geral da cultura pela política e são muitos os processos e as manifestações da cultura
que fogem aos seus limites.
As políticas que se mostravam relativamente sólidas no passado tendem a se desvanecer, a perder sua consistência
e a se flexibilizar pelo que ocorre no ambiente da sociedade: nas mudanças das artes e seus novos desafios, no
fortalecimento dos movimentos socioculturais e nas transformações de suas demandas, nas modificações da vida
urbana, na vida dos jovens ou no avanço das tecnologias.
Há também uma temporalidade das políticas que as induz a se constituírem para dar conta de variações culturais
muito radicais, como o desenvolvimento das indústrias criativas e seu impacto nas rotinas diárias de milhões de
pessoas. As políticas não precederam as indústrias. Ao contrário, foram estas que rapidamente se tornaram um
fenômeno mundial. Os mercados foram mais próximos delas, porque as infraestruturas estiveram, desde o seu
início, ligadas a eles e também lhes deviam em parte (somente uma parte e provavelmente não a mais importante)
sua circulação e inovação. Por isso, os contextos da decisão cultural se deslocaram para organizações econômicas
como a Organização Mundial do Comércio ou a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, e, nos dias de
hoje, para grandes corporações como Google, Facebook ou Amazon. O comércio e os direitos autorais definiram
as indústrias criativas a partir de sua criação e as levaram para os seus territórios, identificando-as mais com a economia do que com a cultura. Quando as instituições culturais reagiram, já era tarde. Sua demora foi gerada pela
incerteza que lhes causou a vertiginosa ascensão das indústrias, sua acolhida por milhões de pessoas em todo o
mundo, sua enorme capacidade de variação e seu vínculo imediato com as tecnologias. A reação que começou na
filosofia, sobressaltada pela perda da aura da obra de arte (Walter Benjamin), mal pôde confrontar a força quase
incontrolável de sua corrente, que, como um rio sem mãe, transbordava o comércio, o consumo e as cerimônias da
vida cotidiana. Ainda hoje a batalha parece perdida.
Entretanto, ao olhar de forma intermediária e molecular, o que se vê é um extraordinário “formigueiro” (com essa
metáfora, Miguel de Certeau definia a cultura) de movimentos e projetos culturais locais e regionais, que formam uma topografia do simbólico, às vezes invisível, porém tremendamente dinâmica. Eu me lembro de que, há
alguns anos, no Centro Ático, laboratório de criação que dirigi na Universidade Javeriana, recebi a visita de um
alto diretor da Sony, que veio nos oferecer a câmera que seria estreada nos Jogos Olímpicos do Rio. Agradeci
imensamente sua lição tecnológica, mas ao mesmo tempo o lembrei do que algumas humildes mulheres vítimas
da guerra colombiana haviam feito com suas câmeras que já estavam ficando ultrapassadas. A relevância do que
o artista colombiano Raúl Marroquín chamou de “tecnologias de ponta” e que eu chamava de depósito social… do
supostamente inútil.
As políticas não impõem uma ordem em uma cena cultural cada vez mais polarizada e heterogênea, mas definem
campos de intervenção e prioridades públicas e geram contextos de conversa enriquecida. Há procedimentos
de formação das políticas culturais. Tradicionalmente, vieram de autoridades e grupos culturais de poder (elites culturais), depois se incorporaram os especialistas e, pouco a pouco, os grupos culturais, principalmente por
meio dos Conselhos de Cultura. Cada um desses grupos introduz uma nuance diferente nas políticas culturais e
sua participação é, ainda hoje, motivo de debate. Há alguns anos, Héctor Abad Faciolince escreveu na revista El
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Malpensante um artigo intitulado “Panfleto contra el Populismo Cultural”7 [Panfleto contra o Populismo Cultural],
no qual criticou a Enquete Nacional de Cultura, da qual participei como intérprete e que foi interessante pelas
tendências que mostrou, assim como pelo debate e pelas críticas que gerou. Ao populismo cultural, que recorre às
enquetes e à suposta opinião majoritária para validar as suas intervenções, Abad contrapunha o elitismo do gosto
dos especialistas. Respondi ao seu texto com “Contrapanfleto o los Estragos del Mal de Ojo” [Contrapanfleto ou
os Estragos do Mau-Olhado], publicado um pouco depois nessa mesma revista.8
Um dos fenômenos mais recentes é o do surgimento de redes culturais, que, mais do que gremiais, são relações
baseadas em interesses (redes de pesquisadores ou de gestores culturais) ou em formas de intervenção comuns
(por exemplo, redes de bibliotecas), ou em mobilizações culturais da sociedade. As cidades tendem a ter um papel
protagonista na cultura. A política cultural se torna uma das bases da gestão pública e os planos decenais a possibilidade de ter políticas culturais permanentes e integradas.

Os transbordamentos das políticas: a leitura nas periferias
Os epílogos são reflexões conclusivas que sintetizam o mais importante de um argumento ou de um exercício expositivo. Esta conferência não termina com um epílogo, nem com uma síntese, mas com a ideia de “transbordamento”.
Ao mesmo tempo gênero e fato fático, o transbordamento abre em vez de concluir e, dessa forma, poderia ser
um gênero no qual o argumento se expande e ultrapassa os limites discursivos. Não é por acaso que há anos as
políticas culturais foram entendidas como “ordenamentos”, ou seja, como conteúdos fechados em seus próprios
limites: o Estado, o setorial, as centralidades, as artes, o patrimonial, os significados da identidade traçados pelas
elites, as hegemonias.
Esses ordenamentos deram lugar, na imaginação das políticas culturais, a um maior tecido de conversas e interações.
Colocarei um caso concreto. A política de leitura e bibliotecas da Colômbia tem sido há anos uma das políticas
com maior continuidade, com um investimento significativo dirigido à criação de redes de bibliotecas públicas, assim como à formação de bibliotecários, à digitalização e a grandes aquisições de livros. A política se fortaleceu com
a entrada das bibliotecas escolares e as ações do Instituto de Bem-Estar Familiar, o que significa que não só o Ministério da Educação, mas também o das Tecnologias e o Sistema de Proteção Social são responsáveis pela leitura.
Mas o transbordamento também é um fato fático na medida em que a leitura ultrapassa os limites nos quais se
inscreveu tradicionalmente sua compreensão social, basicamente a indústria editorial, os modos de ler, seu lugar
dentro dos valores, imagens e lugares sociais, os planos de fomento do livro e da leitura, as estratégias pedagógicas
para sua aprendizagem, o sentido social das bibliotecas e, obviamente, as políticas públicas de leitura.

7 FACIOLINCE, Héctor Abad. “Panfleto contra el populismo cultural.” El Malpensante, n. 41, 16 set. a 31 out. 2002.
8 REY, Germán. “Contrapanfleto o los estragos del mal de ojo.” El Malpensante, n. 42, dez. 2002.
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A indústria editorial é reformulada por seus graves problemas de produção e comercialização e os modos de ler
não se concentram mais somente nos livros, mas encontram campos inovadores, especialmente pelo desenvolvimento das novas tecnologias. Embora talvez o fundamental seja que, junto com os objetivos de leitura de sempre,
aparecem outros que são variações imaginativas de alguns do passado ou que inclusive são figurações inéditas do
ler contemporâneo.
Os planos de fomento do livro enfatizam a formação de bibliotecários, a diversificação e acessibilidade da oferta
e a conexão da leitura com outras práticas culturais e estéticas, entre outras questões, enquanto nas estratégias
pedagógicas se insiste na articulação de leitura e outras aprendizagens e se experimenta buscando conexões com
as artes, as experiências pessoais e algumas formas coletivas de leitura. Ainda muito atraídas pelos livros e pelas
leituras habituais, as políticas públicas não construíram uma relação criativa da leitura com as tecnologias, não entenderam as demandas dos outros modos de ler e não lançaram pontes suficientes entre os novos registros da vida
social e o ler, especialmente das crianças e dos jovens.
Há algumas semanas, uma parte da Casa al Viento, a biblioteca do bairro San Vicente, no sul de Bogotá, foi incendiada. O incêndio é uma figura de inquestionável violência, adicionado ao terrível catálogo de desastres que
nós colombianos e colombianas vivemos há décadas. Só que agora ocorria precisamente no momento em que
havia sido selado o acordo entre o governo colombiano e a guerrilha das Farc-EP e que certo otimismo percorria
o sentimento dos cidadãos, interrompido pelos resultados de um plebiscito negativo.
O incêndio de uma biblioteca é uma metáfora ainda mais violenta, porque paira sobre a bondade do local, seu senso de convocação e de encontro e sua relação com o conhecimento. Quando a visitei, em uma manhã de março,
era possível ver os resultados da destruição: vigas retorcidas, madeiras queimadas e claramente uma mensagem
de desolação.
Mas, junto com ela, persistia a organização comunitária que a sustentou durante anos, como um evidente local
de resistência. E essa é uma primeira característica desses locais do transbordamento, que são o resultado de
anos de organização de comunidades que construíram suas formas de convivência social através do tempo. A
biblioteca e a leitura fazem parte de um ideal cultural que preside as mudanças dos novos povoadores e que é
uma das chaves dos seus processos de inserção em contextos urbanos desconhecidos e, de certa forma, agressivos. São provenientes, geralmente, de diásporas do campo para a cidade, uma característica demográfica da
formação das cidades colombianas. Fluxos que habitualmente foram produzidos por fenômenos de violência,
despojos, ausência de oportunidades, busca de qualidade de vida e deslocamentos forçados. A leitura faz parte
dos propósitos da mobilidade social, já que garante a separação do mundo analfabeto e a passagem para a primeira condição de inserção na sociedade formal. Uma terceira característica é o pertencimento da biblioteca e da
leitura a territórios específicos. A noção e, principalmente, a percepção do territorial, junto com a ideia de Milton
Santos do espacial constituído por “fixos e fluxos”, também transbordaram do meramente físico, administrativo
e ainda filosófico para o simbólico e cultural, e, especificamente, para a leitura. A biblioteca, com a escola e a
quadra de futebol ou o parque, costuma ser uma das primeiras figurações territoriais culturais, entendidas como
apropriações comunitárias de uma espacialidade onde o nós é possível e que identificam o grupo humano que se
concentra em um determinado território.
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Todas as características acima permitem gerar uma das primeiras vivências da democracia, entendida como ethos
possível dos habitantes dos bairros. A leitura e a biblioteca costumam ser uma parte muito ativa da vida cultural
democrática porque possibilitam a igualdade entre pares e os primeiros exercícios de interlocução, diálogo e uso
social da linguagem. A igualdade se expressa por meio de regras comuns de participação na biblioteca e, ao mesmo tempo, da experiência da diversidade de opções de escolha e fruição. Todos semelhantes nos direitos e nas
responsabilidades (devolver os livros, fazer silêncio, cuidar dos objetos) e diferentes nas preferências e nos trajetos
pessoais de leitura. A biblioteca e a leitura também conjugam o individual (leitura pessoal, escolha de horário, escolha do livro) com o coletivo (a biblioteca e a leitura como expressões da convivência e fortalecimento do encontro).
É a tudo isso que se refere Roberto Gargarella ao escrever:
Estou em uma modesta biblioteca pública em Madri e sou dominado pela mesma emoção de todas as vezes em que
visito bibliotecas públicas nos poucos países do mundo que continuam cultivando-as e investindo orgulhosamente
seus recursos nisso. A biblioteca é bonita e confortável, não miserável. Não está caindo aos pedaços nem pedindo
desculpas, como as que eu conheço em meu país. Como todas as boas bibliotecas de bairro, esta está cheia de gente,
porque as pessoas reconhecem que são bem tratadas ali: na biblioteca, encontram todos os jornais do dia, excelentes
filmes que podem pedir emprestados, os mais variados CDs de músicas, suportes para aprender idiomas e uma variedade suficiente de livros. Há pequenas salas preparadas para serem habitadas pelos mais jovens e outras de leitura
silenciosa, onde estudantes de todas as idades vão trabalhar confortavelmente, com boa iluminação, internet e sem
que ninguém os incomode. Como havia visto em outros casos, aqui encontro mendigos, que chegam procurando simplesmente um pouco de calor, e imigrantes, desempregados e pessoas humildes, que vêm para acessar a internet ou ler
algum jornal com o qual possam sentir que estão passando o tempo de forma útil e com dignidade.
Bibliotecas como esta oferecem uma esperança em meio à tormenta infinita e sugerem outro mundo possível. Constituem uma metáfora do que seria a minha comunidade ideal, ou seja, uma comunidade de iguais, na qual pessoas de
todas as condições compartilham o mesmo espaço e interagem sem barreiras; onde o Estado fomenta os locais de
encontro e investe seus recursos, de forma privilegiada, para tornar mais agradáveis e úteis os espaços compartilhados: todos têm vontade de ir até ali, ninguém tem vergonha de circular neles, todos sentem – com razão – que ali são
tratados como cidadãos iguais, com todo respeito. Há mundos possíveis, mais justos e bons, escondidos, ocultos ou
resistindo em segredo, sob a barbárie que vivemos.9

Queimar uma biblioteca significa destruir intencionalmente esses mundos e infligir um dano coletivo à comunidade, em questões que são centrais para o seu senso de convivência.
Os transbordamentos da leitura ocorrem pela transformação do relato, ou seja, pelas narrações que tecem
a vida em sociedade. Dessa forma, a biblioteca e a leitura, além de pertencerem ao mundo dos contos e da
narração encontrados em suas coleções, mas também nos rituais de leitura e, ainda, no espaço físico disponível, que pode ser um humilde quarto ou uma proposta arquitetônica singular, costumam ser motivos dos
relatos comunitários.

9 GARGARELLA, Roberto. Disponível em: <http://seminariogargarella.blogspot.com.es/>. Acesso em: 15 mar. 2018.
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Um dos primeiros testemunhos que recebi junto aos escombros dessa biblioteca (Virgilio Barco é uma biblioteca
bogotana que nasceu dos escombros) foi o de um dos seus promotores populares, que destacou a leitura como
possibilidade de interpretação do texto social, superando de longe essa visão gramatical, inclusive semiótica, das
práticas de leitura, para torná-las também uma operação textual do coletivo.
Junto à biblioteca queimada, membros do bairro prepararam uma tenda e penduraram em barbantes os números
da revista Tizón, publicada ali por um grupo de jovens nos anos 1980. Tudo era de uma grande carga simbólica: a
tenda, essa construção provisória, episódica, nômade, que pode ser erguida e colocada muito rapidamente, mas
que afirmava tanto a vontade de encontro quanto a de permanência, que não haviam sido submetidas pelo
incendiário, e a literatura de cordel, que é uma das expressões populares do ler e que originalmente eram manifestações orais de poesia transformadas em páginas escritas penduradas em barbantes e ligadas ao imaginário
popular, à divulgação dos autores locais e às tradições populares, à alfabetização e à crítica social e política. Eu
já havia me interessado, quando li a notícia sobre o incêndio, pela relação entre a leitura e a arquitetura, não só
porque a infraestrutura destruída havia sido construída originalmente por meio do diálogo e da participação dos
habitantes do bairro, mas porque faz parte de um projeto inovador de arquitetura expandida, fundamentada no
resgate dos valores comunitários da construção e sua interpretação a partir da conjunção de saberes populares e
saberes disciplinares.
Curiosamente, a revista tem o nome de Tizón (Tição), tão alegórico para o que aconteceu nessa biblioteca de bairro. Porque a Tizón, uma revista publicada pelos jovens nos anos 1980, deu lugar à vida e ao desenvolvimento dessa
experiência social do ler. Os transbordamentos da leitura ocorrem, então, pelos circuitos nem sempre previsíveis,
mas sempre históricos da memória. A recuperação e o estudo de todas essas experiências, que deveriam ser um
exercício coletivo da memória local, unem leitura, biblioteca e memória social.10 Em Tizón 2 lemos: “há tanta vida
arrancada de tanta morte e há tal riqueza cultural nessa vida que é necessário testemunhá-la… E que se juntem os
padeiros, os alfaiates, as mães, os pedreiros e os professores, sem deixar de fora aqueles que vendem e compram
papelão, osso e lata. No fulgor dessa comunicação é que podemos conjurar o medo e avivar o ânimo”.11
Uma semana depois, visitei a biblioteca do distrito de El Uval de Usme, fora de Bogotá. Situada nas colinas, entre
desfiladeiros, a paisagem evidenciava muitas coisas: por um lado, a fronteira entre a cidade, imensa e caótica, e
o campo completamente cercado pela iminente urbanização; mas, por outro, as conexões da leitura com a vida
de seus habitantes que se transforma aceleradamente. Aqui os transbordamentos têm características próximas às
de San Vicente: o conceito de território, a construção de convivência, as relações com o educacional e a luta por
espaços comuns. O território, entretanto, é muito diferente: o primeiro está contido no urbano; o segundo, em
suas margens, vive a iminência de ser cooptado pelos planos de habitação e pelo adensamento demográfico. No
primeiro, o território foi povoado há décadas, enquanto o segundo está exposto a povoamentos muito mais recentes que enfrentam o surgimento dos bairros e os problemas resultantes das transições que agora podem ser mais
vertiginosas. Paradoxalmente, o assentamento com ruas sem pavimentação está junto a um edifício educacional,
grande e moderno, que emerge como uma infraestrutura imensa que tem relações particulares com o ambiente.
10 São muitas as experiências reunidas no Projeto C4 da Secretaria da Educação de Bogotá (Bogotá Humana).
11 Revista Tizón, n. 2.
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Local mais de trânsito do que de permanências, acolhe centenas de estudantes que não são habitantes do bairro, e
é um questionamento das conexões que existem ou deveriam existir entre a biblioteca escolar e a comunitária ou
entre o ensino da linguagem e a convivência no bairro. É frequente encontrar nesses espaços micro (com relação
ao país ou à cidade) algumas transversalidades em diálogo e tensão. Em San Vicente, por exemplo, as que unem a
biblioteca com a quadra de futebol e o aqueduto. Já em El Uval, entre o desenho urbano e a conquista de espaços
coletivos, como a horta.
Como se observa com o passar dos anos, os elefantes continuam chapinhando e os cordeiros continuam caminhando no rio raso e profundo dos significados. Os vendedores ambulantes continuam apregoando pelas ruas as
suas mercadorias de maravilha ou de artifício.
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O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA COMO
MARCO INSTITUCIONAL PARA AS POLÍTICAS
CULTURAIS BRASILEIRAS E A PROMOÇÃO DA
DIMENSÃO CIDADÃ DA CULTURA
Danilo Júnior de Oliveira1

1. Contexto da construção do Sistema Nacional de Cultura
Em 2003, Gilberto Gil assumiu o Ministério da Cultura (MinC) e a sua gestão buscou imprimir nas políticas culturais um conceito abrangente de cultura, contemplado nas dimensões simbólica, cidadã e econômica. E, como
aponta Isaura Botelho (2001), o conceito ampliado de cultura necessita de políticas igualmente ampliadas, sendo
esse o caminho mais democrático para a atuação estatal, na medida em que compreende todos os indivíduos e
grupos sociais como sujeitos culturais. Nessa perspectiva, as ações do Estado para promover os direitos culturais
não se restringem a artistas, intelectuais e instituições artísticas, haja vista que o caráter democrático do conceito
amplo de cultura imprime nas políticas culturais as características da cidadania, ou seja, o reconhecimento de todos
como detentores de direitos culturais.
Na análise desse período do MinC, é possível “vislumbrar um efetivo esforço para a construção de políticas públicas de
cultura no país, detendo-se mais na problemática da democracia cultural e dos direitos culturais” (CALABRE, 2012, p.
1). Contudo, para ser possível materializar o conceito amplo de cultura nas intervenções estatais – programas, projetos
e ações culturais –, tornou-se condição sine qua non a criação de um sistema integrado de políticas públicas de cultura,
com condições de promover a interação colaborativa de todos os entes federativos, com ampla participação social.
De acordo com Rubim (2007), o histórico brasileiro das políticas culturais é marcado por períodos de ausências,
autoritarismos e instabilidades. E é com estas tristes tradições que o governo de Lula/Gil irá se defrontar. Vale
lembrar ainda que, no campo das políticas culturais, a atuação do Estado brasileiro é historicamente marcada por
uma grande desarticulação entre os entes federativos. Daí a necessidade de estruturação do Sistema Nacional de
Cultura (SNC) como espaço de articulação das relações intergovernamentais e de participação da sociedade civil.
O SNC pretende, nessa medida, consolidar institucionalmente as políticas públicas de cultura com o intuito de
assegurar a cidadania cultural, pois, em decorrência da instabilidade institucional das políticas públicas de cultura, a
eficácia dos direitos culturais resta inviabilizada. Então, diante do histórico brasileiro das políticas culturais, composto de institucionalidade precária, instabilidade das políticas e baixa efetividade dos direitos culturais, o Ministério
da Cultura, desde 2003, articula a construção do Sistema Nacional de Cultura.

1 Doutor em direitos humanos pela Universidade de São Paulo (USP). Pesquisador do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e
Comunicação da Universidade de São Paulo (Celacc/USP). E-mail: danilojr81@gmail.com.
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Trata-se de sistema público, descentralizado e participativo, que, com os auspícios da Constituição Federal de
1988, institui um pacto, um processo de gestão compartilhada. O sistema busca ser o eixo estruturante do campo
cultural, dando mais resistência às políticas públicas diante das alternâncias do poder, representando, ao mesmo
tempo, uma política pública nacional e um modelo de gestão compartilhada (SILVA, 2012). Com estabilidade,
institucionalidade e integração, as políticas culturais poderiam ser consideradas políticas de Estado, com ações
planejadas que ultrapassem o período de gestão de governos específicos.
Desse modo, a intenção do SNC é adotar uma organização sistêmica para garantir a existência e a continuidade das políticas públicas para a concretização dos direitos culturais. Assim, para construir uma estrutura políticoadministrativa mais estável e resistente, o SNC organiza sistemicamente políticas, responsabilidades e recursos
para a área cultural, por meio da articulação das relações intergovernamentais e das instâncias de participação da
sociedade (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2011). De acordo com o artigo 216-A, inserido na Constituição de 1988
por meio da Emenda Constitucional no 71, de 2012:
O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e
econômico com pleno exercício dos direitos culturais (BRASIL, 1988, grifo nosso).

Em síntese, pode-se afirmar que, com o intuito de garantir o pleno exercício dos direitos culturais, o SNC pretende:
a)

descentralizar a gestão das políticas públicas de cultura, fixando os papéis e as responsabilidades específicas
de cada ente federativo (União, estados, municípios e Distrito Federal);

b) estabelecer um processo democrático de participação social em todas as fases do desenvolvimento das políticas culturais, sobretudo por meio da criação de Conselhos de Políticas Culturais e da realização das Conferências de Cultura;
c)

incentivar o planejamento estratégico das políticas culturais nos mais diversos âmbitos, por meio da construção dos Planos de Cultura;

d) democratizar o acesso aos recursos públicos para a cultura por meio dos Fundos Públicos de Cultura.

2. Componentes estruturais do Sistema Nacional de Cultura
No pensamento sistêmico,2 sistema é considerado o conjunto de partes interligadas que interagem entre si. A
relação entre as partes – elementos componentes do sistema – forma a engenharia institucional de funcionamento
do SNC. “Planos, conferências, conselhos, órgãos e fundos específicos para a cultura são instrumentos que possi2 O sistema é sempre maior – ou menor – que a soma de suas partes, pois tem certas qualidades que não se encontram nos elementos concebidos
de forma isolada (MORIN, 2005).
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bilitam viabilizar o sistema de cultura presentemente pensado para o Brasil, com as características de integrador,
democrático e operante” (CUNHA, 2010, p. 105). De acordo com o parágrafo 2o do artigo 216-A da CF/88, os
elementos componentes da estrutura do SNC são:
1)

coordenação (órgãos gestores da cultura): o SNC é coordenado pelo Ministério da Cultura. Cada ente federativo deverá ter sua organização institucional para administrar as políticas culturais e coordenar o seu sistema
de cultura. O formato institucional mais indicado seria as secretarias exclusivas de Cultura;

2)

instâncias de articulação, pactuação e deliberação: a) conselhos de política cultural; b) Conferências de Cultura; c) comissões intergestores;

3)

instrumentos de gestão: a) planos de cultura; b) sistema de financiamento à cultura; c) sistemas de informações e indicadores culturais; d) programas de formação na área da cultura;

4) sistemas setoriais de cultura: são subsistemas dos sistemas de cultura, que tratam das especificidades das
áreas e dos setores culturais.
Do conjunto de elementos estruturais do SNC, três destacam-se por sua essencialidade na lógica e no funcionamento do sistema e são considerados obrigatórios: conselhos, planos e fundos. Essa tríade estrutural foi chamada
de CPF da cultura. O estabelecimento de ao menos esses três elementos, em cada ente federativo, é condição
de existência concreta do SNC. Para além dos esforços do governo federal, a implementação efetiva do sistema
depende da adesão dos estados e municípios, que é voluntária, e da criação dos sistemas municipais e estaduais de
cultura com seus respectivos conselhos, planos e fundos.

2.1 A participação social no Sistema Nacional de Cultura
A participação social na definição das políticas públicas da cultura representa um dos valores essenciais do Sistema
Nacional de Cultura; por isso, a existência dos Conselhos de Políticas Culturais e a realização das Conferências de
Cultura são elementos estruturantes e obrigatórios para os estados e municípios que querem fazer sua adesão ao
sistema nacional e criar seus sistemas estaduais ou municipais.
Os Conselhos de Políticas Culturais são órgãos de caráter deliberativo, que têm como principais atribuições: a)
propor diretrizes para a política pública de cultura; b) aprovar e acompanhar o plano de cultura; c) propor as
diretrizes gerais para a aplicação dos recursos provenientes dos fundos. Os conselhos devem respeitar na sua
composição, no mínimo, uma paridade de representantes eleitos pela sociedade civil em relação aos representantes indicados pelo governo. A composição dos conselhos deve atender à diversidade cultural, por meio dos
segmentos artísticos e culturais, mas também deve contemplar a representatividade regional, levando-se em conta
as questões territoriais. Entre as vagas indicadas pelo governo, para além do órgão gestor das políticas culturais, devem ter representação os setores do Poder Público afins e transversais à cultura. A efetiva instalação do Conselho
Nacional de Política Cultural ocorreu em 2007.
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As Conferências de Cultura devem reunir, periodicamente,3 a sociedade civil e o Poder Público em uma instância
participativa competente para eleger as diretrizes gerais das políticas culturais e dos planos de cultura. Aos órgãos
gestores das políticas culturais de cada ente federativo compete convocar e coordenar as conferências no âmbito
do seu território de atuação, sempre considerando que a participação da sociedade civil deve ser predominante.
As diretrizes aprovadas pela plenária final da conferência deverão orientar o plano de cultura, sendo detalhadas em
programas, projetos, ações culturais e nas leis orçamentárias. Desde 2005, foram realizadas no Brasil três conferências nacionais de cultura (2005, 2010 e 2013).
Conferência de Cultura é a reunião da sociedade civil (artistas, grupos artístico-culturais, cidadãos, agentes do sistema
de cultura) e do poder público para avaliação, análise e proposição de grandes diretrizes de políticas culturais. É a principal instância de participação popular do Sistema de Cultura. Elas estabelecem as macrodiretrizes da política cultural,
que devem ser detalhadas pelo plano de cultura, elaborado conjuntamente pelo órgão gestor, conselho de política
cultural e fóruns organizados da sociedade civil (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013, p. 23).

Destarte, os delegados que participarão das conferências nacionais deverão ser eleitos nas instâncias estaduais e
municipais. As chamadas etapas preparatórias iniciam os debates nas bases, que, além de elegerem delegados e
prioridades para as etapas seguintes do processo de conferências, podem discutir as questões locais e servir como
um importante momento de encontro e diálogo da sociedade com o Poder Público local.
A III Conferência Nacional de Cultura foi realizada em 2013, com a participação de 1.745 pessoas, entre delegados,
convidados, observadores e profissionais. Contabilizando o número de participantes de todas as etapas das conferências de 2013, foi batido um recorde de participação: 450 mil pessoas (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013). E
a ideia de que o SNC precisa ser implementado e, definitivamente, consolidado foi a grande bandeira defendida
pelos participantes.
A plenária final da III Conferência Nacional de Cultura apontou como prioritárias as seguintes cinco diretrizes: a) aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 150/2003 (que visava vincular constitucionalmente
um orçamento mínimo para a cultura); b) criação de lei que regulamente ao menos 10% dos recursos decorrentes do Fundo Social do Pré-Sal para a cultura; c) aprovação de projeto de lei que regulamente o Sistema
Nacional de Cultura; d) formação e capacitação em gestão cultural; e) fortalecimento do Fundo Nacional
de Cultura.
Contudo, nenhuma das cinco prioridades propostas pela conferência foi implementada. Com exceção da diretriz
d, que em alguma medida foi realizada por ações isoladas, nenhuma outra foi levada a cabo pelos poderes públicos
(Executivo e Legislativo). Ou seja, no tocante à temática da ampliação e democratização dos recursos financeiros
(diretrizes a, b, c, e), o país ainda tem sua política de financiamento à cultura pautada, majoritariamente, por um
formato excludente e equivocado de renúncia fiscal.

3 “O Ministério da Cultura indica que as conferências municipais de cultura sejam realizadas a cada dois anos, sendo uma delas para discutir matérias
de interesse local e a outra vinculada à Conferência Nacional de Cultura, convocada pelo MINC a cada quatro anos para discutir os rumos da política
nacional de cultura” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013, p. 23).
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Além disso, é necessário refletir sobre a eficácia dos mecanismos participativos adotados pelo SNC. Por que as
prioridades apontadas pela sociedade civil não foram efetivadas? É bem verdade que os mecanismos participativos contribuem para a consciência de participação política dos cidadãos e para o desenvolvimento da própria
democracia (SOTO et al., 2010), o que pode ser considerado um valor em si mesmo. Contudo, para poder aperfeiçoar a participação social no âmbito das políticas públicas, é necessário estar atento à efetividade dos mecanismos
utilizados. Nesse sentido, é necessário buscar meios de avaliar a capacidade das deliberações participativas de se
tornarem efetivas (AVRITZER, 2011), na medida em que elas podem não ser levadas em conta na tomada de
decisão das políticas públicas.
Atente-se, ainda, para o fato de a IV Conferência Nacional de Cultura – que deveria ocorrer em 2017 – ainda não
ter sido convocada pelo Ministério da Cultura.

2.2 O planejamento estratégico no Sistema Nacional de Cultura
Um plano de cultura apresenta um planejamento de médio/longo prazo para políticas públicas de Estado destinadas a ultrapassar conjunturas partidárias e ciclos de governos. Busca dotar as políticas culturais de institucionalidade
e perenidade. A construção dos planos deve envolver os órgãos gestores, os conselhos e as conferências. A transformação dos planos em leis é importante, pois, com a aprovação dos planos pelo Poder Legislativo nas respectivas
esferas, “esse processo avança politicamente, ganha estabilidade jurídica e tem assegurado a sua continuidade
enquanto política de Estado” (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2011, p. 48).
Diante do contexto das políticas culturais brasileiras, marcadas pela falta de planejamento, pela instabilidade institucional e pela desarticulação entre os entes federativos, o Plano Nacional de Cultura (PNC) é o elemento
orientador do Sistema Nacional de Cultura, pois lhe confere um planejamento estratégico.
O PNC foi construído com ampla participação da sociedade civil em todas as fases do desenvolvimento. Ele
é uma síntese do resultado das duas primeiras conferências nacionais de cultura (2005 e 2010), das deliberações do Conselho Nacional de Política Cultural (a partir de 2007) e dos seminários sobre o tema realizados
em todos os estados do país (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2013). O PNC recebeu da I Conferência Nacional de Cultura, realizada em 2005, as diretrizes básicas para sua formulação; e, durante a II Conferência
Nacional de Cultura, realizada em 2009, os temas foram amadurecidos (SILVA, 2012). O Congresso Nacional não fez nenhuma alteração nas diretrizes do PNC aprovadas nas conferências nacionais de cultura para
transformá-las em lei.
O PNC foi instituído por meio da Emenda Constitucional no 48, de 2005, que acrescentou o parágrafo 3o
ao artigo 215 da CF/88 e foi regulamentado pela Lei no 12.343, de 2010. Os referidos marcos normativos
apresentam o PNC como um instrumento de planejamento das políticas culturais de duração decenal (de
2010 a 2020). O Plano Nacional tem 53 metas prioritárias, cuja execução pode ser acompanhada por meio
do site do Ministério da Cultura.
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2.3 A democratização dos recursos no Sistema Nacional de Cultura
Não há que se falar em políticas públicas prestacionais sem localizar suas respectivas fontes de financiamento.
Assim, o financiamento à cultura no SNC compõe-se de um conjunto diversificado e articulado de mecanismos
de financiamento público à cultura com predominância e centralidade dos fundos públicos. Mas, sem dúvidas, esse
é o aspecto mais crítico da construção do SNC.
Entre os mais importantes mecanismos de ação do sistema está o repasse de recursos do Fundo Nacional de
Cultura para os fundos estaduais e municipais. São recursos direcionados para cumprir as metas dos planos
estaduais e municipais de cultura, com participação e monitoramento dos conselhos estaduais e municipais de
cultura. Somente poderiam participar dos editais de repasse fundo a fundo os entes federativos que já estivessem estruturados institucionalmente e normativamente, no mínimo, com seus conselhos, planos e fundos (CPF
da cultura).
Em relação ao mencionado mecanismo de repasse, é imprescindível que a democratização do acesso aos recursos
públicos para a cultura ocorra em duas frentes. Por um lado, buscando atender à diversidade de manifestações
culturais e, por outro, procurando atender à questão territorial, isto é, distribuindo melhor os recursos em todas as
regiões brasileiras. Contudo, tal mecanismo de repasse de recursos não foi consolidado.
Em que pese a recomendação do Plano Nacional de Cultura pela centralidade e pelo protagonismo do Fundo
Nacional de Cultura, na prática, o mecanismo de financiamento à cultura predominante no Brasil ainda é o mecenato. Pode-se perceber, assim, que a implementação do SNC não se concretizou no tocante à ampliação e à
democratização dos recursos financeiros para a área cultural, pois o país tem sua política de financiamento à cultura
pautada, majoritariamente, na excludente renúncia fiscal. Assim, as grandes distorções promovidas por esse mecanismo continuam sendo reproduzidas no país.

3. A dimensão cidadã da cultura e os direitos humanos culturais
A dimensão cidadã da cultura é manifestada e materializada por meio dos direitos culturais, e, como já foi afirmado,
o Sistema Nacional de Cultura tem como objetivo maior a promoção do pleno exercício dos direitos culturais.
Assim, cumpre apontar que o SNC é um instrumento (meio) composto dos conteúdos (finalidades) impressos na
dimensão cidadã da cultura. Sendo assim, é a concretização dos direitos culturais o objetivo maior que justifica a
empreitada da construção do complexo SNC.
No âmbito da cidadania cultural, todos os indivíduos e grupos sociais são reconhecidos como sujeitos dos direitos
culturais, de acordo com a universalidade dos direitos humanos. Desse modo, a atuação do Estado para promover
e proteger os direitos culturais não se restringe a artistas, intelectuais ou instituições artísticas, haja vista que a concepção cidadã da cultura imprime nas políticas culturais as características da cidadania; é o pleno reconhecimento
de todos como detentores de direitos culturais.
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Note-se, então, que os direitos humanos são conquistas históricas, promovidas pelas lutas sociais. Foram inseridos
politicamente nas declarações de direitos e positivados juridicamente nas constituições dos Estados nacionais
como direitos fundamentais. Ora, cada novo bloco de direitos surgiu no bojo de processos sociais reivindicatórios transformadores ou mesmo revolucionários. Em cada etapa do percurso histórico, pressões sociais buscam o
reconhecimento de determinados bens e valores considerados elementares ao desenvolvimento da vida humana
com dignidade. Com efeito, a evolução dos direitos humanos vem sendo sistematizada por meio das chamadas
gerações ou dimensões de direitos. Nesse sentido, Norberto Bobbio (1992) afirma que os direitos humanos,
[...] por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados
por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e
nem de uma vez por todas (BOBBIO, 1992, p. 5).

A unidade de sentido de todas as dimensões dos direitos humanos reside no princípio da dignidade da pessoa
humana. A promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral da Organização
das Nações Unidas (1948) marcou o início de uma nova era no campo dos direitos humanos, que foram reconhecidos como universais, indivisíveis e interdependentes. Em vista disso, a teoria da soberania absoluta dos Estados
foi relativizada e abriu-se espaço para o princípio da primazia da proteção do ser humano, que passou a ocupar
posição central nas relações jurídicas internas e internacionais.
É fundamental ressaltar que o caráter transversal da cultura revela uma importante dimensão cultural nos direitos
humanos de todas as dimensões. O fato de a cultura estar presente em todos os âmbitos da vida humana nos leva
a considerar uma dimensão cultural em todos os direitos humanos fundamentais (PEDRO, 2011). Portanto, a dimensão cultural não está presente somente nos direitos culturais stricto sensu, mas envolve todos os direitos humanos. Contudo, os direitos culturais têm recebido menos atenção e, consequentemente, são menos desenvolvidos
em termos de conceituação legal e concretização do que os clássicos direitos civis, políticos, econômicos e sociais
(MEYER-BISCH, 2011). Por isso, ainda é necessário disputar o lugar da cultura como núcleo constitutivo da dignidade da pessoa humana. Meyer-Bisch (2011) afirma que as violações aos direitos culturais atingem a integridade
da identidade dos sujeitos, o que acaba impedindo o respeito a qualquer outro direito. De tal modo, a negação
dos direitos culturais impossibilita que o sujeito, individual ou coletivamente, viva com liberdade o seu permanente
processo de identificação e reconhecimento.
A ideia de que os direitos culturais são autônomos e formam um importante grupo de direitos humanos pode
ser sustentada com base em diversos instrumentos políticos e jurídicos de âmbito internacional.4 A própria
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) faz menção direta aos direitos culturais. No artigo 22, ela
se refere, de um modo mais geral, aos direitos econômicos, sociais e culturais como indispensáveis à dignidade
e ao livre desenvolvimento da personalidade humana. O artigo 27, por sua vez, enuncia como direitos culturais
a participação na vida cultural da comunidade e a proteção dos direitos morais e materiais do direito de autor.
Segue o referido artigo:

4 No plano dos Estados nacionais, de acordo com Jesús Prieto de Pedro (2011), foram constituições da segunda e da terceira décadas do século
XX – a Constituição mexicana, de 1917, e a espanhola de 1931 – que primeiro formalizaram os direitos culturais nos seus textos.
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1. Toda pessoa tem o direito de fazer parte livremente da vida cultural da comunidade, de usufruir das artes e participar do progresso científico e dos benefícios que dele resultem. 2. Toda pessoa tem direito à proteção dos interesses
morais e materiais que lhe pertençam em virtude das produções científicas, literárias ou artísticas da qual for autora
(ONU, 1948).

Com efeito, os direitos culturais do artigo 27 da Declaração Universal foram detalhados por meio do Pacto dos
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), que, no artigo 15, apresenta um conjunto de direitos culturais: a)
participar da vida cultural; b) usufruir dos benefícios do progresso científico e de suas aplicações; c) beneficiar-se
da proteção dos interesses morais e materiais que lhe pertençam em virtude das produções científicas, literárias ou
artísticas da qual for autor. O mesmo artigo apresenta, ainda, compromissos assumidos pelos Estados Partes para
a garantia do exercício dos direitos.
Nesse mesmo ano de 1966, a Declaração da Unesco sobre os Princípios de Cooperação Cultural Internacional
ampliou os fundamentos dos pactos5 e tornou-se o “primeiro instrumento do aparato institucional da ONU específico para a cultura” (VARELLA, 2013, p. 80). Tal declaração afirma a importância da ampla difusão da cultura de
todos os povos e incentiva o intercâmbio e a ajuda mútua entre os países.
Como visto, a primeira dimensão dos direitos humanos consagrou as liberdades individuais e, por sua vez, os direitos
culturais estão presentes nessa dimensão por meio da liberdade de criação e expressão cultural. De acordo com Varella
(2013, p. 71), é do direito fundamental de liberdade de criação cultural que surgem os direitos autorais, posto que “tais direitos possuem a finalidade de proteger os frutos da criação intelectual e artística, possuindo uma dimensão moral, de reconhecimento do autor, e uma dimensão patrimonial, de garantia de provisões econômicas resultantes das obras”. Com
isso, pode-se afirmar que, pelo menos cronologicamente, o primeiro direito cultural reconhecido no plano internacional
foi o autoral. Esse direito foi conquistado nos processos revolucionários burgueses dos quais resultaram atos legais de
reconhecimento da criação intelectual e artística como a mais legítima e pessoal das propriedades (MACHADO, 2007).
Tendo como contexto a construção dos Estados de ideologia social-democrata, o movimento operário conquistou, no bojo das suas lutas por igualdade, o direito à participação na vida cultural. De fato, o sentido desse direito
é a universalização do acesso aos bens culturais, historicamente restritos às classes privilegiadas, e seu objetivo era,
desde o início, o de ampliar os beneficiários das ações culturais promovidas pelo Estado, indo além dos artistas e
intelectuais envolvidos para beneficiar toda a classe trabalhadora com políticas de acesso à cultura.
Nessa medida, a partir da representativa década de 1960, a responsabilidade liberal dos Estados nacionais – de não
interferência na liberdade dos indivíduos – foi extrapolada e os governos passaram a ter responsabilidades sociais,
econômicas e culturais. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) é um importante
marco dessa mudança na forma de responsabilidade e compromisso dos Estados Partes do pacto com os direitos
culturais. É a segunda dimensão dos direitos humanos culturais, da qual, aqui, busca-se destacar o direito de acesso
à cultura ou direito à cultura.

5 Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
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Assim, o acesso é um elemento indispensável para o exercício de qualquer direito cultural, envolvendo “oportunidades, opções, alternativas e escolhas. [...] Construir acesso está relacionado a tornar possível, facilitar e deixar
acontecer” (DONDERS; LAAKSONEN, 2011, p. 50). O acesso, nesse sentido, é uma precondição para a participação, e esta é indispensável para garantir o exercício dos direitos humanos e da cidadania cultural.
De acordo com Donders e Laaksonen (2011, p. 100-101), “o direito de participar da vida cultural é um dos direitos
culturais mais notórios, refletindo por excelência a relação entre os direitos humanos, a cultura e o desenvolvimento”.
Esse direito está inserido em diversos instrumentos universais de direitos humanos; dessa forma, dentro do prisma
da cidadania, a vida cultural deve ser compreendida para além das artes e da literatura, contemplando todos os
modos de vida, com seus significados, valores e manifestações.
Com efeito, a participação tem duas perspectivas, uma passiva e outra ativa. Na passiva, trata-se de “ter acesso à
vida cultural e usufruir de seus benefícios sem nenhuma forma de discriminação”, ou seja, “ter acesso a informações a respeito da vida cultural” e ter o direito de “que a vida cultural seja protegida e preservada, em especial seu
patrimônio cultural e artístico” (DONDERS; LAAKSONEN, 2011, p. 100-101). Por outro lado, participar da vida
cultural na perspectiva ativa implica a liberdade de “escolher e de mudar uma afiliação cultural e de contribuir
livremente para a vida cultural e seu desenvolvimento por meio de atividades criativas ou outras”, o que remete ao
“direito de participar do processo de tomada de decisão no que estiver relacionado à vida cultural” (DONDERS;
LAAKSONEN, 2011, p. 100-101).
A Recomendação sobre a Participação dos Povos na Vida Cultural (1976), da Unesco, definiu de forma precisa
as duas dimensões da participação na vida cultural: a dimensão passiva, compreendida como direito à fruição, e
a dimensão ativa, que pode ser traduzida como o direito à criação. A dimensão passiva aponta para o acesso à
cultura por meio das “instituições e serviços públicos, como museus, bibliotecas, centros culturais, cinematecas,
salas de espetáculos e demais aparelhos” (VARELLA, 2013, p. 73). Já a dimensão ativa reclama como direito de
todos o acesso aos meios materiais necessários para a produção e difusão das próprias manifestações e expressões culturais.
A Recomendação sobre o Status do Artista (1980), por sua vez, conclama os Estados para que criem e sustentem
“não apenas um clima de encorajamento à liberdade de expressão artística, mas também as condições materiais
que facilitem o aparecimento de talentos criativos” (MACHADO, 2007, p. 6-7). A ideia foi cristalizada na Declaração do México sobre Políticas Culturais (1982) como uma importante percepção sobre os direitos culturais, posto
que estabeleceu uma ampliação desses direitos, indo das prerrogativas de recepção dos conteúdos culturais para
o acesso aos meios de produção e difusão da própria subjetividade. Essa é a ideia de democracia cultural, que cria
o dever do Estado em prover condições materiais para que todos possam ser considerados atores dos processos
culturais e sujeitos de direitos culturais.
A Declaração do México, documento resultante da Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais (1982), recomendou princípios norteadores para as políticas culturais, destacando entre eles o tópico cultura e democracia.
Esse princípio indica que a democracia cultural requer ampla participação dos indivíduos e da sociedade “no processo de criação de bens culturais, na tomada de decisões que concernem à vida cultural e na sua difusão e fruição”.
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Desse modo, a participação social foi consagrada como direito cultural, buscando garantir a participação de todos
na definição das políticas públicas para a área da cultura. Além disso, a referida declaração ainda destacou:
É preciso descentralizar a vida cultural, no plano geográfico e no administrativo, para assegurar que as instituições responsáveis conheçam melhor as preferências, opções e necessidades da sociedade em matéria de cultura. É essencial,
por consequência, multiplicar as oportunidades de diálogo entre a população e os organismos culturais.

Vale apontar, ainda, que da Declaração de Istambul de 2002 decorreu a Convenção para Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, de 2003. Foi o momento de consagração política e jurídica das manifestações culturais imateriais
como patrimônios dignos de proteção estatal.
Sobre os direitos culturais relativos à diversidade cultural, destacam-se a Declaração Universal sobre a Diversidade
Cultural (2001) e a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005).
Sob os impactos dos ataques de 11 de setembro de 2001, a Unesco aprovou, na 31a reunião da conferência geral,
a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. O documento marcou uma mudança de compreensão na
política do início do século XX, pois a diversidade cultural, antes entendida como um obstáculo à modernidade,
transformou-se em fator preponderante de desenvolvimento. Em linhas gerais, a declaração afirma
[...] a diversidade cultural como patrimônio comum da humanidade, fator de desenvolvimento e criatividade. Os direitos humanos como garantia para a diversidade cultural e os direitos culturais como seu marco. O pluralismo cultural
como garantia da diversidade cultural e o acesso a ela. Os bens e serviços culturais como realidades distintas das mercadorias, e a necessidade de se criarem redes de criação e difusão mundiais (BARROS, 2010, p. 208-209).

Por muito tempo tratada apenas pelo ângulo restrito das artes, a cultura foi tomada pela declaração num sentido
ampliado, a saber, como o conjunto dos traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. Para além da arte, então, também os modos de vida, os sistemas de
valores, as tradições e as crenças são reconhecidos no preâmbulo da Declaração Universal sobre a Diversidade
Cultural (UNESCO, 2001).
Por não criar vínculos obrigacionais, a declaração foi insuficiente em oferecer respostas concretas, inclusive jurídicas,
às ameaças apresentadas pela globalização à diversidade cultural. Desse modo, a Convenção sobre a Proteção e
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais (2005) buscou estabelecer maior vínculo jurídico, para ir além
do mero compromisso político protocolar. Assim, após diversas rodadas de negociações, em 2005 a convenção foi
adotada por 148 Estados, com apenas dois votos contrários (Estados Unidos e Israel) e quatro abstenções (Honduras,
Nicarágua, Austrália e Libéria). É importante, aqui, lembrar do papel determinante exercido pelo Brasil na aprovação
do documento, sobretudo por meio da defesa da convenção realizada pelo ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, influenciando decisivamente o convencimento de outros países, como China e Índia (MIGUEZ, 2011; DUPIN, 2008).
A convenção estimula o diálogo intercultural por meio da interação das criatividades. Assim, busca promover a
intercompreensão e a aproximação de diferentes culturas, por meio da conscientização da pluralidade de possibilidades apresentadas pela diversidade cultural, estabelecendo, portanto, relações interculturais de reconhecimento
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e aprendizado mútuas. Nota-se, assim, uma importante evolução nas concepções de diversidade cultural utilizadas
nos referidos documentos internacionais.
Por fim, note-se que os instrumentos legais de âmbito internacional não delimitam o alcance dos direitos culturais
em um rol taxativo, o que torna difíceis a identificação e a operacionalização de tais direitos. Segundo Donders
(2011), a dificuldade em determinar a abrangência dos direitos culturais fundamenta-se, principalmente, na complexidade de conceituar cultura. Isso porque, não existindo uma definição clara, diferentes relações podem ser
organizadas, contendo disposições de documentos internacionais, com potencial de serem reconhecidas como
direitos culturais.
Como lembra Alfons Martinell Sempere (2011), a Unesco e o Conselho da Europa encomendaram ao Institut
Interdisciplinaire d’Éthique et des Droits de l’Homme (IIEDH), da Universidade de Friburgo, na Suíça, uma declaração específica sobre os direitos culturais. Contudo, o documento,6 que foi redigido em 1998 e atualizado em 2007
pelo Grupo de Friburgo, não chegou a obter aprovação dos organismos que promoveram a iniciativa. Um acordo
internacional “para todos os cidadãos sobre os direitos culturais tem grandes dificuldades de aceitação na agenda
dos organismos multilaterais, pela omissão dos governos nacionais em assumir um compromisso legal no âmbito
internacional sobre a questão” (SEMPERE, 2011, p. 62).
O Informe da Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento, denominado Nossa Diversidade Criativa (1996),
ressaltou a urgência de organizar um inventário dos direitos culturais, tendo em vista que eles foram formulados
de maneira fragmentada e estão dispersos em vários instrumentos internacionais sobre direitos humanos. Perante
tal situação, não existe consenso sobre quais seriam, com exatidão, os direitos culturais na perspectiva dos direitos
humanos. Ora, o plano de ação para a aplicação da Declaração Universal da Unesco sobre a Diversidade Cultural
também aponta como compromisso dos Estados-membros: “avançar na compreensão e clarificação do conteúdo
dos direitos culturais, enquanto parte integrante dos direitos humanos” (UNESCO, 2001).
Para Cunha Filho (2011), os direitos culturais pressupõem e requerem uma especificação organizada não em um
rol, mas em categorias de direitos relacionados com a cultura, compreendida com base em núcleos concretos
formadores de sua substância – como as artes, a memória coletiva e o fluxo dos saberes, fazeres e viveres. Desse
modo, ele defende o uso de grandes categorias para os direitos culturais em vez da tentativa de elaborar um rol
exaustivo com todas as possibilidades de direitos culturais. Segundo o autor:
Há algumas tentativas de elaborar o rol exaustivo dos direitos culturais, cujo bom intuito, certamente, é o de facilitar e
fazer conhecer os mesmos. Contudo, em temos científicos, esse tipo de empreitada corresponde a um modelo antigo
de observar a realidade, quando a dinâmica da vida social era bem menos célere e pouco afetada por novidades, o que
permitia audácias simplificadoras (CUNHA FILHO, 2011, p. 123).

Por sua vez, Bernardo Novais da Mata Machado (2011), por meio de uma síntese dos instrumentos jurídicos internacionais dos direitos humanos, apresenta o seguinte conjunto de direitos culturais:
6 O documento pode ser encontrado em: <http://www.unifr.ch/iiedh/fr/publications/declaration-de-fribourg/lis-te-des-declarations-online>.
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[...] direito à identidade e à diversidade cultural (ou direito à memória ou, ainda, direito à proteção do patrimônio cultural);
direito à participação na vida cultural (que inclui os direitos à livre criação, ao livre acesso, à livre difusão e à livre participação nas decisões de política cultural); direito autoral; e direito dever de cooperação cultural internacional (ou direito ao
intercâmbio cultural) (MACHADO, 2011, p. 106, grifo nosso).

Diante do que analisamos até aqui, pode-se afirmar que, para cumprir seu papel na concretização dos direitos
culturais, o Estado deve garantir a todos ao menos os seguintes direitos: a) liberdade de criação e expressão cultural; b) direitos autorais; c) acesso às manifestações culturais, à informação, ao conhecimento; d) acesso aos meios
de produção e de difusão necessários para o livre exercício das práticas culturais; e) preservação e promoção da
diversidade das manifestações culturais; f) participação social na construção das políticas públicas de cultura; g)
afirmação das identidades e fomento ao diálogo intercultural.

Considerações finais
Os marcos normativos do SNC representam um importante avanço no campo do desenvolvimento dos direitos
culturais e da dimensão cidadã da cultura. Basta observar, por exemplo, o artigo 2 da Lei no 12.343/2010, que, ao
apresentar os objetivos do Plano Nacional de Cultura, fez uma previsão legal de importantes direitos culturais que
devem orientar as políticas culturais. Isso também representa uma importante contribuição à dimensão subjetiva
dos direitos culturais, podendo até mesmo fomentar intervenções do Poder Judiciário nas demandas relativas aos
direitos culturais, tendo em vista que atualmente tal atuação é praticamente inexistente (salvo em casos relativos
ao patrimônio material e aos direitos autorais, na sua dimensão patrimonial). Ou seja, quanto mais desenvolvido
for o aparato legal dos direitos culturais, mais conhecidos e determináveis serão tais direitos e isso poderá permitir
uma proteção mais eficaz dos direitos, via Judiciário, nos casos em que os demais poderes públicos não cumpram
seu papel de formular e implementar as políticas culturais.
O SNC assumiu a complexidade de trabalhar com uma ampla concepção de cultura, alicerçada na promoção dos
direitos culturais. Isso pode ser considerado um grande passo na construção de uma política cultural transversal,
que perpasse todas as dimensões do desenvolvimento humano e social. Por isso é necessário reconhecer o Sistema Nacional de Cultura como o grande marco institucional para as políticas culturais brasileiras e lutar pela sua
efetiva implementação, pois é evidente que ele ainda se encontra no campo das potencialidades.
Como foi analisado, alguns elementos do SNC foram estruturados, mas outros pontos fundamentais, como o
fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura e os repasses fundo a fundo, não foram implementados. Dessa maneira, em que pesem os avanços consideráveis no âmbito da participação social e do planejamento, no campo do
financiamento ainda está quase tudo por fazer, pois os recursos financeiros para a área da cultura continuam sendo
pífios e concentrados. Além disso, é necessário avaliar a efetividade dos mecanismos institucionais de participação
social do SNC, com o intuito de aprimorá-los e torná-los mais efetivos.
Existe ainda outra necessidade legislativa que compromete todos os componentes do sistema: a falta de uma lei
de regulamentação do SNC, conforme solicita o parágrafo 3o do artigo 216-A da CF/88. A Carta Magna fez a pre-
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visão das linhas gerais do SNC, contudo, o detalhamento do funcionamento do sistema e de seus componentes
precisa ser regulamentado por referida lei. Essa ausência legislativa prejudica aspectos vitais da operacionalização
do sistema. Sem essa regulamentação por meio de lei, a arquitetura jurídica do SNC permanece incompleta.
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REFLEXÕES SOBRE FINANCIAMENTO
E FOMENTO À CULTURA NO BRASIL:
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
Antonio Albino Canelas Rubim1
Os estados brasileiros passaram a ter um maior protagonismo na área cultural a partir de 1982, com o processo do
lento declínio da ditadura civil-militar. Naquele ano, com o retorno das eleições diretas para governos estaduais,
a frente de oposição democrática venceu em diversos estados brasileiros e neles foram viabilizadas secretarias
estaduais de Cultura. Elas passaram a ter uma atuação mais incisiva nas políticas culturais. Foi criado o Fórum dos
Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, que teve papel primordial na luta pela criação do Ministério da Cultura, em 1985, quando termina a ditadura (POERNER, 1997). A inauguração do ministério não se fez sem polêmica
sobre sua maturidade e necessidade naquele momento (BOTELHO, 2000). As circunstâncias da redemocratização, o embate do campo cultural contra a ditadura e a pressão das secretarias estaduais de Cultura se impuseram
e o Ministério da Cultura nasceu em 1985.
Com a redemocratização e, em especial, com a Constituição de 1988, novos agentes de políticas culturais e de
financiamento e fomento à cultura emergem no cenário brasileiro: os municípios e o Distrito Federal. A atuação
deste conjunto de entes federativos modificou o financiamento e o fomento à cultura no país, antes quase que
exclusivamente realizados pelo governo federal. O panorama mais contemporâneo do financiamento e fomento
à cultura passa por uma visão mais ampla, que abarque o comportamento de todos esses agentes, além de outros
existentes na sociedade, especialmente em suas interfaces culturais.
A ausência de estudos sobre a ação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios nessa esfera tem comprometido o desenho de um quadro mais completo e complexo do financiamento e fomento à cultura no Brasil. Este texto
deriva da pesquisa intitulada Financiamento e Fomento à Cultura no Brasil: Estados e Distrito Federal, realizada nos
anos de 2016 e 2017. A investigação priorizou o estudo dos anos de 2014 e 2015 e teve como produtos, além de
outros, a edição de dois livros em 2017: Financiamento e Fomento à Cultura nas Regiões Brasileiras e Financiamento e
Fomento à Cultura no Brasil: Estados e Distrito Federal, publicados pela Coleção Cult (RUBIM; VASCONCELOS,
2017a; 2017b). Esse conjunto de estudos busca contribuir para o conhecimento consistente da atuação dos estados e
do Distrito Federal no financiamento e fomento à cultura no Brasil. Entre suas pretensões, encontra-se o estímulo ao
surgimento de novos estudos e pesquisas na área. Levantamento realizado durante a pesquisa constatou a existência
de 295 estudos, envolvendo artigos, monografias, dissertações, teses, capítulos de livros, livros etc. (GUIMARÃES;
SILVA, 2017, p. 63-97). O número de trabalhos, ainda pequeno, sofreu acréscimo significativo no período mais recente, em especial a partir da gestão do ministro Gilberto Gil, como pode se constatar na página 71 do texto referido.

1 Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura
(Cult). Professor do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (Pós-Cultura) da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Coordenador da pesquisa Financiamento e Fomento à Cultura no Brasil: Estados e Distrito Federal.
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Institucionalidade estadual de cultura
Antes de discutir especificamente o financiamento e fomento dos estados e do Distrito Federal à cultura, cabe traçar um panorama, pouco conhecido, da institucionalidade adquirida pela cultura nos estados e no Distrito Federal.
Em razão do foco do texto e dos limites da própria pesquisa realizada, somente algumas dimensões da institucionalidade foram tratadas, com destaque para a organização institucional da cultura e das suas áreas especializadas
em financiamento e fomento. Outras dimensões da institucionalidade – legislações, rotinas, pessoal, formação de
pessoal etc. – só tangencialmente foram referidas. Uma análise mais detalhada da institucionalidade cultural dos
estados e do Distrito Federal está a exigir atenção em termos de novos estudos e pesquisas.
Com relação à institucionalidade da gestão estadual, é necessário inicialmente analisar o estatuto dado ao órgão
gestor da cultura. Em princípio, pode-se considerar que a opção por um determinado status para organismo máximo de gestão da cultura expressa a importância e a prioridade atribuídas a essa esfera pelo governo. Existe uma
evidente hierarquia entre dispor de uma secretaria exclusiva; de uma secretaria compartilhada com outras áreas;
de uma fundação ou de algum outro organismo de menor dimensão. Desse modo, a configuração institucional
destinada ao órgão máximo de gestão da cultura nos estados e no Distrito Federal parece ser um primeiro e bom
indicador da institucionalidade adquirida pela área da cultura. Ela aponta, ainda que de modo não definitivo, para o
olhar do governo acerca da cultura. A Figura 1 exprime os estatutos institucionais dos órgãos máximos de gestão
da cultura em estados e no Distrito Federal nos anos de 2014 e 2015.
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Figura 1: Institucionalidade dos órgãos máximos de gestão da cultura em estados e no Distrito Federal nos anos de 2014 e 2015
Fonte: elaboração própria a partir de sites institucionais dos estados e do Distrito Federal.
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A presença amplamente majoritária do status de secretaria exclusiva indica o maior espaço para as políticas culturais nos governos estaduais, um cenário bem diferente das décadas passadas. Tal predominância denota um dado
alvissareiro, mas não pode esconder que o campo da cultura tem sido uma área bastante atingida por instabilidades
institucionais, a começar pelo próprio Ministério da Cultura, criado em 1985, extinto em 1990 por Fernando Collor,
recriado em 1992 por Itamar Franco, novamente extinto por Michel Temer em 2016 e logo recriado no mesmo ano,
em razão da potente mobilização contrária à extinção.
Como exemplo dessa instabilidade nos estados, entre 2014 e 2015, Goiás e Tocantins deixaram de ter secretaria
exclusiva para a cultura, inserindo o tema em organismos responsáveis também por outras políticas. Em 2015, o
Mato Grosso teve a pasta da cultura aglutinada com esporte e lazer, mas voltou a ser exclusiva após nove meses,
em um indicativo de instabilidade da área no estado. O Tocantins sofreu diversas alterações em um curto espaço
de tempo: em 2014 havia uma fundação, vinculada à Secretaria de Educação e Cultura, criada após a extinção
da Secretaria Estadual de Cultura, em abril do ano anterior. Recriada em 2015, a Secretaria de Cultura foi novamente desmobilizada e reestruturada como uma Superintendência de Desenvolvimento da Cultura, vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura. O estado do Rio de Janeiro,
que possui uma cena cultural diversificada, de reconhecimento nacional e internacional, decretou, em 2016, que a
partir de 2017 a pasta da cultura seria aglutinada às áreas de ciência e tecnologia, porém, a situação foi revertida
e a secretaria manteve o status de exclusividade. O Maranhão teve a pasta da cultura agregada à do turismo em
2016. Mais recentemente, em 2017, o Rio Grande do Sul juntou, na mesma pasta, a cultura com as áreas de turismo,
esporte e lazer. No Piauí, as políticas culturais eram geridas por uma fundação e, em 2015, foi criada sua Secretaria
de Cultura. Cabe ainda notar que o Mato Grosso do Sul manteve o tema da cultura compartilhado, porém, em
novo arranjo institucional. Antes estava associado com meio ambiente e turismo. Depois passou a ser compartilhado com turismo, inovação e empreendedorismo. Já em Roraima, o órgão de cultura deixou de ser uma gerência,
passando à coordenação.
A escolha deliberada dos anos de 2014 e 2015, respectivamente último e primeiro ano de gestão, possibilitou
uma percepção mais atenta dessas alterações institucionais. Os anos destinados às mudanças de governos
sempre se caracterizam, nas administrações públicas brasileiras, por serem instantes privilegiados de reformas administrativas e, por conseguinte, de instabilidade institucional em quase todas as áreas, em especial
na cultura. O caráter recente e a fragilidade da institucionalidade do campo da gestão cultural ensejam que
tal instabilidade se dê de modo acentuado. Entretanto, apesar dos pesares, parece possível assinalar que a
institucionalidade cultural tem avançado no país, ainda que em modalidade tensa, cheia de contradições, com
avanços e recuos.
O status institucional é importante, mas não representa necessariamente melhor ou pior administração. A relação
que se estabelece de uma pasta da cultura com os órgãos culturais que a precederam pode resultar no fortalecimento ou no enfraquecimento das políticas que vinham em construção. Muitas vezes a mudança adquire um
caráter apenas simbólico e não vem acompanhada de ações complementares que tornem mais efetiva a elevação
de status do órgão cultural, tais como: ampliação do orçamento; realização de concursos para equipe especializada
permanente; estrutura administrativa suficiente que permita formulação e coordenação de políticas. O estatuto é
indicador significativo, mas não completo da importância dada ao setor da cultura.
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O número de secretarias que perderam o estatuto de exclusividade indica que a percepção do campo cultural não
está suficientemente assentada ou mesmo consolidada perante os gestores e partidos políticos ou até com relação
à população dos estados e do Distrito Federal. Não se pode desconhecer, no entanto, que existem avanços na
compreensão da relevância da cultura enquanto direito, como demandas e necessidades da sociedade a serem
garantidas por meio de políticas públicas, que requerem institucionalidade. A reversão, inclusive rápida em termos
temporais, das tentativas de extinção do Ministério da Cultura e da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, ambas
acontecidas em 2016, demonstra que a visão da sociedade e dos setores políticos acerca da cultura e da necessidade de políticas culturais tem se tornado mais consciente e consistente. A comparação entre o episódio da extinção
do Ministério da Cultura no Governo Fernando Collor, em 1990, e o da tentativa malograda de Michel Temer de
acabar com o ministério aponta para as alterações significativas acontecidas na percepção da cultura como lugar
de demanda de políticas culturais, de resistências ensejadas e de valorização da institucionalidade da cultura pela
sociedade brasileira.
Com relação à institucionalidade da gestão específica do financiamento e fomento à cultura, o panorama se apresenta bem mais complexo, diversificado e, inclusive, menos sedimentado. Não há um padrão consolidado. A diversidade de formas de organização, com muitas denominações diferentes acionadas, dificulta procedimentos
comparativos. A aproximação analítica, neste caso, deve ser feita quase caso a caso.
Essa situação, em parte, também decorre da complexidade do tema de fomento e sua relação com os demais
aspectos das políticas culturais. Tal relacionamento não se encontra bem estabelecido, sendo carregado de
desentendimentos e tensões. Em alguns instantes, o financiamento parece se autonomizar e mesmo se sobrepor às políticas culturais, como ocorreu na gestão de Francisco Weffort (CASTELO, 2002; RUBIM, 2011). Em
certos momentos, o financiamento e o fomento tornam-se fatores subordinados às políticas de cultura desenvolvidas. Em outros períodos, o financiamento e o fomento aparecem como contrapostos às políticas culturais
proclamadas, como pode ser visto em muitas circunstâncias históricas e em diferentes países. O exemplo mais
próximo é o evidente descompasso existente no Brasil no plano federal, em que políticas de diversidade cultural,
construídas entre 2003 e 2016, convivem de modo contraditório e, por conseguinte, tenso com um modelo de
financiamento e fomento constituído sobretudo pela presença hegemônica das leis de incentivo, como demonstra cabalmente o artigo de Carlos Paiva publicado em um dos livros anteriormente referidos (RUBIM;
VASCONCELOS, 2017b, p. 15-61).
Em razão da transversalidade do tema com relação às políticas setoriais e aos diversos modos de realizar ações
de fomento, existem diferentes modalidades de organizar sua gestão. Há estados, como Bahia, Minas Gerais e
Rio Grande do Sul – e o Distrito Federal –, onde os dois principais mecanismos de fomento (fundo de cultura e
incentivo fiscal) estão no mesmo setor, que é responsável pela coordenação das ações, em parceria com os demais
órgãos estaduais de cultura especializados em seus campos de atuação (artes, culturas populares e identitárias,
museus, patrimônio etc.). Em outros estados, o incentivo fiscal e o fundo de cultura não são administrados pela
mesma unidade. Existem modelos em que não há um órgão responsável por pensar o tema de maneira transversal, mas apenas voltado para um mecanismo específico, como no Rio de Janeiro, onde há uma superintendência
coordenando o incentivo fiscal, mas sem responsabilidade geral pelo tema de fomento. Em alguns, cada órgão setorial desenvolve ação de fomento de forma independente. Há situações em que o diálogo do órgão de fomento
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com as unidades setoriais ocorre de maneira insuficiente, resultando em uma atuação fragmentada em relação
a determinado órgão. A falta de uma política federativa para o fomento à cultura também não colabora para
uma situação de maior similaridade entre as estruturas dedicadas ao financiamento e fomento nos estados e no
Distrito Federal.
Em alguns casos, funções distintas inerentes ao fomento, como seleção, acompanhamento e análise de contas,
estão sob a coordenação de um mesmo setor, porém, em outros estados, elas não obedecem à coordenação de
uma mesma unidade, dificultando o alinhamento das políticas e ações. Muitas vezes as diretrizes que guiam a etapa
de seleção não são observadas no instante do acompanhamento ou da análise de contas. Há, por fim, estruturas
mais simples e frágeis, nas quais a mesma equipe é responsável pela seleção, pelo acompanhamento e pela análise
de contas, dificultando a especialização necessária para a melhor execução dessas funções.
Não pode ser descartada a hipótese de que tal diversidade expressa um menor grau de sedimentação institucional
alcançado pela direção especializada do fomento à cultura. Nos anos recentes, a gestão dos recursos da cultura
vem passando, paulatinamente, de uma situação quase completamente informal para uma circunstância mais formalizada em estruturas e rotinas, com possibilidade de chegar a assumir um caráter democrático e republicano, a
depender, por certo, das dinâmicas gerais vividas pela sociedade brasileira. Na situação anterior, assentada sobre
o que se convencionou chamar de “balcão”, quase sempre o secretário ou dirigente maior, quando inexiste secretária, tomava decisões de modo unilateral, prescindindo de ouvir qualquer organismo especializado na gestão do
financiamento e fomento. Na maioria dos casos, a lógica do favor, então prevalecente, direcionava o financiamento
para aqueles agentes culturais próximos, política e geograficamente, ao poder. A transição da vigência do “balcão”
para uma gestão mais institucionalizada de financiamento e fomento não se mostra nada simples, por causa da
cultura enraizada da lógica do favor entre gestores e partidos políticos e, inclusive, em diversos segmentos do meio
cultural. Apesar dos avanços e recuos ocorridos, passos vêm sendo dados no processo de institucionalização do
financiamento e fomento, dimensão vital para a construção de procedimentos democráticos e republicanos na
área das políticas culturais.
O grau de institucionalização das políticas de fomento passa igualmente pela análise de fatores como: estabelecimento de rotinas consolidadas; existência de equipe permanente; número e perfil dos profissionais envolvidos;
qualificação dos servidores; grau de transparência da gestão. Sobre o grau de transparência dos dados, a pesquisa
identificou que poucos estados possuem informações completas disponíveis para o público. Mesmo os que possuem estão muito aquém do nível de transparência já estabelecido pelo Ministério da Cultura, que disponibiliza
– mas apenas para o incentivo fiscal federal – relação dos projetos, valores aprovados, valores mobilizados, relação
de investidores etc., o que não ocorre em relação ao Fundo Nacional de Cultura.
Os textos de análise regional do fomento, publicados em um dos livros resultantes da pesquisa, abordam, de forma
geral, algumas diferenças existentes em cada estado (RUBIM; VASCONCELOS, 2017a). O tema da institucionalidade, diante da sua relevância e da diversidade de situações, merece ser aprofundado por meio de pesquisas
para alcançar um conhecimento mais substantivo dessa dimensão vital para aprimorar o financiamento e fomento
à cultura. Desenhado o breve panorama da institucionalidade cultural dos estados e do Distrito Federal, pode-se
passar a analisar como tais entes federativos tratam o financiamento e fomento à cultura.

48

financiamento, gestão, cidadania e formação

Panorama dos gastos em cultura pelos estados e pelo Distrito Federal
Os textos contidos no livro sobre o fomento e financiamento à cultura nas cinco regiões do país fazem uma
análise mais detalhada de indicadores, examinando as diferenças entre regiões e estados, conforme pode ser
visto no decorrer dos capítulos (RUBIM; VASCONCELOS, 2017a). O presente texto apresenta e analisa todos
os dados reunidos, permitindo uma visão nacional completa da atuação dos estados e do Distrito Federal no
campo da cultura.
Com base na pesquisa sobre a atividade dos estados e do Distrito Federal, torna-se possível analisar os gastos estaduais em cultura a partir de quatro recortes específicos: 1. previsão orçamentária; 2. gastos efetivos; 3. porcentual
de gastos na função cultura em relação aos gastos gerais; 4. gastos em cultura per capita. Os dois primeiros recortes tendem a expressar a dimensão dos estados em relação à sua economia e população. Nesse sentido, devem ser
observados, de preferência, em análise comparativa com outros indicadores para possibilitar uma melhor reflexão
acerca da relação entre os entes subnacionais estudados. Os dois últimos, por sua natureza relativa, permitem
uma comparação mais precisa entre tais unidades federativas, minimizando as diversas distorções causadas pelas
desiguais dimensões dos estados.
O Gráfico 1 traça um quadro dos recursos planejados para a função cultura nas leis orçamentárias anuais (LOAs)
para os anos de 2014 e 2015. Ainda que os recursos previstos nas LOAs possam ou não ser efetivados, para menos
ou para mais, eles representam intenção de destinação de verbas, que não pode nem deve ser desprezada como
elemento de análise das políticas culturais e de financiamento e fomento. Eles constituem um indicador da visão
e da importância que os estados e o Distrito Federal atribuem à cultura em seus planejamentos orçamentários. A
realização ou não do planejado vai depender de um conjunto de fatores, estruturais ou conjunturais, que incidem
sobre a capacidade de execução. Para além dela, a realização ou não do planejado nas LOAs depende também
das escolhas políticas que os dirigentes estaduais e do Distrito Federal devem fazer na gestão de recursos, quase
sempre insuficientes. Desse modo, as LOAs permitem visualizar as intenções e, por meio de análises comparativas,
desvelar a atuação política e a capacidade administrativa das gestões estaduais e do Distrito Federal no campo
da cultura. O Gráfico 1 está expresso em duas modalidades para melhor visualização: por ordem alfabética e por
ordem dos gastos planejados para a cultura.
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Gráfico 1: Recursos previstos pelos estados e pelo Distrito Federal para a cultura em 2014 e 2015
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do Siconfi/Ministério da Fazenda.
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O Gráfico 1, de imediato, permite verificar como o estado de São Paulo destoa das demais unidades federativas
pelo grande volume de recursos nominais previstos para a cultura: mais de quatro vezes mais que os segundos
maiores orçamentos em 2014 e 2015. Após a constatação da singularidade de São Paulo, nota-se a constituição
de um grupo intermediário, com orçamentos variando entre 125 e 225 milhões de reais, formado por: Amazonas,
Bahia, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Os demais estados
ficam abaixo da linha de 100 milhões de reais e não alcançam as médias nacionais de 116,7 milhões de reais em 2014
e de 109,7 milhões de reais em 2015. Cabe ressaltar que, em 2015, nove estados estão abaixo de 20 milhões de reais
previstos para a cultura. Para o ano de 2014 e 2015, não foi possível obter dados acerca da LOA de Goiás, e os
dados de Roraima referem-se ao orçamento previsto do órgão de cultura, não da função cultura, como acontece
para os demais entes federativos.
Necessário lembrar que a LOA sempre é encaminhada às assembleias legislativas no ano anterior. Desse modo, a
LOA de 2014 foi enviada à respectiva Assembleia Legislativa em 2013 e a de 2015 no ano de 2014. Ou seja, mesmo
com a mudança dos governos estaduais e do Distrito Federal em 2015, a LOA foi elaborada pela gestão anterior.
Logo, ela não deve ser tomada como uma peça orçamentária da nova gestão, ainda que ela possa modificar e, em
especial, adotar ou não o previsto em diferentes aspectos do orçamento.
Entre os anos de 2014 e 2015, 15 estados tiveram diminuição na previsão de recursos, alguns com quedas bem
mais acentuadas que a média, como Mato Grosso, que perdeu 86% de seu orçamento, Espírito Santo, que
perdeu 66,6%, e Alagoas, que encolheu em 51,6% o orçamento previsto. Entre 11 estados que tiveram crescimento no orçamento planejado para a cultura, destaque para a Paraíba e para o Acre, com aumentos de 35%
e 38,4%, respectivamente.
Importante ressaltar que a previsão indicada se refere aos gastos gerais em cultura, não só aqueles destinados às
políticas e ações de fomento. Uma análise necessária a ser empreendida como possível desdobramento desta
pesquisa deve identificar: quanto do orçamento destina-se ao custeio; quanto se transforma em investimento; qual
a margem discricionária de gastos que se coloca à disposição dos gestores e qual o volume de recursos disponibilizados especificamente para o fomento. Tal análise traria mais clareza aos modos de tratar o orçamento vinculado
à cultura e elucidaria com mais rigor as políticas culturais desenvolvidas.
Ao longo do ano, o orçamento para a cultura pode ser suplementado, tornando possível que a execução seja
superior a 100% em comparação com a previsão original consignada na aprovação da LOA. Em situação oposta, a verba prevista pode ser contingenciada, reduzindo desse modo os recursos efetivamente destinados à
cultura. Nessa perspectiva, uma baixa execução em comparação com a LOA não pode ser, de forma simplória,
classificada como má gestão. Muitas vezes os orçamentos estaduais são contingenciados e passam grande
parte do ano com restrições de execução. Apenas com informações sobre a programação orçamentária de
cada estado, assim como por meio da comparação com outras áreas na mesma administração, torna-se possível realizar uma análise mais consistente, inclusive, do desempenho orçamentário. A título de ilustração, a
Tabela 1 exemplifica, de forma simplificada, duas situações opostas que podem ocorrer com o orçamento
destinado a determinada área.
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SUPLEMENTAÇÃO

CONTINGENCIAMENTO

Orçamento inicial (LOA)

R$ 20 milhões

R$ 20 milhões

Ajuste: suplementação

+ R$ 5 milhões

---------

Ajuste: contingenciamento

---------

- R$ 5 milhões

Orçamento após ajustes

R$ 25 milhões

R$ 15 milhões

Despesas empenhadas (execução)

R$ 22 milhões

R$ 14,5 milhões

Percentual de execução em relação ao orçamento inicial (LOA)

110%

72,5%

Percentual de execução em relação ao orçamento final

88%

96,6%

Tabela 1: Exemplo de dinâmica orçamentária
Fonte: elaboração própria. Quadro ilustrativo, com simplificação dos procedimentos orçamentários e fiscais.

Para conformar uma visão dos recursos mobilizados pelos estados e pelo Distrito Federal para cultura, pode-se
esboçar um gráfico que visualiza as verbas empenhadas na chamada função cultura. Isto é, com todos os gastos
efetivos realizados pelos estados e pelo Distrito Federal com a cultura, inclusive aqueles feitos por meio de estruturas não localizadas institucionalmente no campo cultural. Nesse caso não se trata de uma previsão, mas do
recurso efetivamente utilizado com a cultura. A função cultura, ainda que não expresse o investimento feito por
meio dos órgãos especificamente culturais dos estados e do Distrito Federal, surge como indicador relevante do
lugar ocupado pela cultura nos gastos e nas prioridades dessas unidades federativas. Além disso, ela tem a importante vantagem de ser padronizada na contabilidade pública brasileira, permitindo, em princípio, a comparação
consistente a partir do mesmo parâmetro.
A análise a ser desenvolvida passa, portanto, do patamar do planejamento próprio das LOAs para o gasto efetivamente realizado pelos estados e pelo Distrito Federal na área da cultura, com base na chamada função cultura.
Com este segundo momento, a análise ganha mais consistência. Ela não só olha para o gasto efetivamente realizado, como também possibilita observar os compassos e descompassos entre o planejado e o executado.

52

financiamento, gestão, cidadania e formação

Milhões
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

Milhões
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

AC

SP

AL

BA

AM

RJ

AP

MG

BA

PA

CE

DF

DF

AM

ES

PE

GO

MA

MA

RS

MG

PR

MS

CE

MT

SC

PA

GO

PB

ES

PE

MT

PI

RN

PR

TO

RJ

AC

RN

PB

RO

AP

RR

MS

RS

PI

SC

SE

SE

AL

SP

RR

TO

RO

MÉDIA BR

MÉDIA BR

Empenhados função cultura em 2014

Empenhados função cultura em 2015

Gráfico 2: Despesa empenhada na função cultura nos estados e no Distrito Federal em 2014 e 2015
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do Siconfi/Ministério da Fazenda.

De imediato, cabe notar que o montante do volume de recursos mobilizados para a cultura é complementado por
outros recursos oriundos de incentivo fiscal, nos estados que possuem esse mecanismo.
Do mesmo modo que os números previstos nas LOAs, esses dados se referem aos gastos gerais em cultura, não
apenas os destinados às políticas e ações de fomento. Aqui, em especial, seria importante obter informações sobre
a proporção dos gastos em custeio e com investimento, inclusive em comparação com as proporções desses tipos
de gastos previstos nas LOAs. Registre-se outro desdobramento possível desta pesquisa. Ela precisa ser entendida
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sempre como um esforço inicial de compreensão da atuação dos estados e do Distrito Federal no financiamento
e fomento à cultura no Brasil. Nessa perspectiva, o texto ganha sentido também ao indicar necessários desdobramentos em termos de novos estudos imprescindíveis a um conhecimento federativo e mais rigoroso do financiamento e fomento à cultura no Brasil.
Passando à análise, novamente verificamos que os gastos realizados na função cultura pelo estado de São
Paulo se destacam dos demais. Eles alcançam mais que três vezes os gastos totais da Bahia, segundo estado
com maior execução. Também aqui se percebe a constituição de um grupo intermediário, apesar de possuir
um contraste menor se comparado ao equivalente às LOAs. O grupo apresenta gastos efetivos médios entre
124 e 249 milhões de reais e está formado pelos estados de Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pará e Rio de
Janeiro e pelo Distrito Federal. Note-se que as unidades federativas presentes no grupo são bastante similares ao coletivo intermediário assinalado na análise das LOAs. No caso do orçamento empenhado, porém, há
um grupo intermediário adicional, com gastos médios entre 64 milhões e 101 milhões de reais, formado pelos
estados de Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Maranhão, Ceará e Paraná, o que não ocorreu
na análise anterior das LOAs. O quadro torna-se, por conseguinte, mais complexo, pelo acréscimo de outra
faixa congregando unidades federativas. Os demais 14 estados ficam abaixo da linha de 37 milhões de reais. A
média nacional dos recursos orçamentários empenhados foi de 104,5 milhões de reais em 2014 e 88,5 milhões
de reais em 2015.
Como esse recorte tende a ser proporcional à economia do país, cabe um comparativo com o PIB, ilustrado
pelo Gráfico 3, para identificar possíveis distorções. Nele pode-se observar que os gastos do estado de São
Paulo são quase os mesmos que sua equivalência no PIB. Os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Goiás participam em proporção bem menor dos gastos dos estados
em comparação com sua participação no PIB. Já Bahia, Pernambuco, Pará, Amazonas e Maranhão e o Distrito
Federal têm uma participação bem superior ao confrontar com sua participação no PIB. A conexão proposta
entre os gastos efetivamente realizados na função cultura e o PIB de cada um dos entes federativos serve para
começar a relativização dos valores absolutos. Eles, conforme já indicado, tendem a expressar mais a potência
econômica e populacional dos estados que seu investimento efetivo na cultura. Os números relativizados, como
acontece no relacionamento com o PIB, parecem indicar com mais fidelidade a atenção destinada pelas unidades da federação à cultura.
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Gráfico 3: Comparativo entre o porcentual de participação na despesa empenhada e o porcentual de participação no PIB dos estados e
do Distrito Federal em 2014
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do Siconfi/Ministério da Fazenda (empenho) e do IBGE (PIB).

O Gráfico 4, ainda trabalhando com a função cultura, expressa o peso dos gastos em cultura com relação aos
gastos totais de cada unidade federativa. Desse modo, deixamos o horizonte dos valores absolutos para adentrar
em indicadores do quanto os estados ou o Distrito Federal destinam porcentualmente à cultura. Essa medida
apresenta-se como bem mais justa para expor o lugar ocupado pela cultura entre as diversas políticas e áreas temáticas desenvolvidas, pois os meros valores absolutos, como já reiterado, expressam mais as diferenças de escala
– econômica e populacional – entre os estados do que suas escolhas políticas.
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Gráfico 4: Recursos gastos porcentualmente na função cultura pelos estados e pelo Distrito Federal em 2014 e 2015
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do Siconfi/Ministério da Fazenda.

O panorama expresso no gráfico apresenta uma complexidade bem maior em termos de situações que os observados nos gráficos anteriores, baseados majoritariamente em valores absolutos. As delimitações dos grupos já não
são tão claras e os destaques se modificam se comparados com os desenhos anteriores. Aparecem com notoriedade seis unidades federativas, se tomamos o porcentual mínimo de 0,5% dos gastos orçamentários com a cultura:
Amazonas, Bahia, Maranhão e Pará nos dois anos estudados e, apenas em 2014, Distrito Federal e Espírito Santo.
Mas todas elas sofrem perdas na comparação entre 2014 e 2015, sendo mais acentuadas no Amazonas, Distrito
Federal e Espírito Santo, levando inclusive as duas últimas unidades federativas a ficarem abaixo do 0,5% destinado
à cultura. As principais quedas ocorreram no Distrito Federal (de 0,94% para 0,44%) e no Espírito Santo (de 0,72%
para 0,27%). Bahia, Maranhão e Pará também sofrem perdas, mas elas são menores, em especial no Maranhão e
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no Pará. Aliás, entre 2014 e 2015, as perdas porcentuais foram quase generalizadas. Elas atingiram dois terços (18)
das unidades federativas.
Em contraste, nove estados aumentaram o porcentual de participação dos gastos com a cultura entre 2014 e 2015.
Com exceção de Tocantins, que dobrou sua participação, e Roraima, eles tiveram ampliações modestas de orçamento relativo. Além disso, todos estes estados – Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rondônia, Roraima, Santa
Catarina, Sergipe e Tocantins – partiram de patamares abaixo de 0,16% destinados à cultura. Interessante assinalar
a presença de diversos estados da Região Norte entre aqueles com maiores gastos relativos em cultura.
Os estados do Acre, Amapá, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo formaram
um grupo intermediário, com gastos porcentuais entre 0,3% e 0,5% para a cultura. Percebe-se que a passagem da
utilização de valores absolutos para relativos afeta sobremodo a posição de São Paulo. A situação de destaque
apresentada nos Gráficos 1 e 2, tecidos com base em valores absolutos, no Gráfico 4 torna-se completamente redefinida, e São Paulo deixa de ocupar posição privilegiada, passando a um lugar de menor destaque na destinação
porcentual de recursos para a cultura. Os demais estados têm gastos com cultura inferiores a 0,3% dos recursos.
Para melhor avaliar tais circunstâncias seria necessária uma amostragem com séries históricas que envolvessem
um número maior de anos, de forma a identificar tendências mais consolidadas. Isso ajudaria a entender e explicar
de modo consistente as oscilações, inclusive as detectadas nos anos de 2014 e 2015, e, mais que isso, traçaria as
tendências de mais longo prazo dos porcentuais de recursos gastos com a cultura pelas unidades federativas.
Estados com orçamentos absolutos altos não necessariamente indicam que a cultura tem mais importância nos
gastos gerais. Das dez unidades federativas com maior investimento absoluto em cultura, seis também estão na lista
das dez maiores com investimento relativo: Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Pará, Pernambuco e São Paulo. A
associação entre os gastos absolutos e relativos possibilita afirmar que a combinação de altos valores absolutos acionados com baixos valores porcentuais indica apenas a riqueza do estado, sem que isso se expresse na sua atenção
com a cultura. A situação inversa, que mescla um volume baixo de recursos absolutos com alto porcentual de gastos
em cultura, expressa, em contraposição, que apesar das restrições financeiras a unidade federativa valoriza a cultura.
Outro gráfico esboçado em termos relativos contribui para uma visão ainda mais completa e complexa das relações entre financiamento e fomento à cultura nos estados e no Distrito Federal. Trata-se de visualizar gastos que
articulam investimentos realizados na função cultura e a população de cada ente federativo. O Gráfico 5, como o
anterior, ao relativizar os valores absolutos, permite também uma aproximação mais consistente da realidade desenhada. Ela traduz a importância dedicada pelas unidades federativas à cultura, agora balizada pelo gasto realizado
em relação a cada um de seus cidadãos.
Muito utilizada como parâmetro relativo, a análise de investimento per capita é comum em estudos comparativos, em especial nos internacionais. O problema que se apresenta nesses casos é o recorte utilizado para qualificar os gastos em cultura, que pode variar de um lugar para o outro, em especial na comparação internacional
(SCHUSTER, 1987). No caso da presente pesquisa, a questão foi equacionada com a adoção dos gastos na função cultura padronizada para todos os estados brasileiros.
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Gráfico 5: Despesa empenhada na função cultura per capita nos estados e no Distrito Federal em 2014 e 2015
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do Siconfi/Ministério da Fazenda.

O Gráfico 5 expressa que o investimento per capita realizado aponta para uma maior homogeneidade das unidades federativas em comparação com os parâmetros absolutos. Agora as disparidades entre elas são menos acentuadas, dado que inclusive as que apareciam evidentes em 2014 – Acre, Amazonas e Distrito Federal – sofreram
fortes quedas em 2015. Mesmo que continuem a ocupar os três primeiros lugares, elas se aproximam bastante
do restante das unidades federativas, com exceção do Distrito Federal. Ele, apesar da expressiva diminuição do
volume de recursos per capita, continua a se destacar nesse requisito, de forma bastante desigual em relação ao
restante do país. Esse diferencial pode ser explicado pelo seu território e população diminutos e por sua inserção no
sistema de repartição tributária como estado, apesar de sua dimensão territorial equivaler a um grande município.
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Tal circunstância permite um orçamento público em patamares mais elevados em comparação com outros entes
da federação.
Entre 2014 e 2015, 16 unidades federativas tiveram o valor per capita reduzido, o que expressou a diminuição dos
orçamentos para a cultura. As maiores quedas aconteceram no Distrito Federal, Espírito Santo e Amazonas, todos
com elevado recurso por habitante em 2014, sendo que o Espírito Santo diminuiu o valor per capita em dois terços.
Três estados – Goiás, Minas Gerais e Sergipe – praticamente mantiveram os mesmos valores em 2014 e 2015, com
alterações diminutas para mais ou para menos. Dos oito estados – Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rondônia,
Roraima, Santa Catarina e Tocantins – que tiveram aumentos no valor per capita, dois deles se destacaram: Tocantins e Roraima. Mas ambos partiram de patamares muito baixos.
Somente três unidades federativas – Acre, Amazonas e Distrito Federal – tiveram valores maiores que 30 reais de
gasto anual per capita em 2014. O mesmo não ocorre em 2015, quando apenas o Distrito Federal continuou ocupando esse lugar, mesmo tendo seu valor diminuído. Acre e Amazonas ficaram abaixo dos 30 reais por habitante.
Quando se trabalha com o patamar de 20 reais per capita, além dos já citados, tem-se em 2014 mais três estados:
Amapá, Espírito Santo e São Paulo. Entretanto, em 2015, o Amapá fica no limiar de 20 reais, e tanto Espírito Santo
quanto São Paulo ficam abaixo desse patamar, sendo que o Espírito Santo, em baixa acentuada, se mantém pouco
acima dos 10 reais per capita.
Apenas seis unidades federativas – Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal e São Paulo – registram investimentos acima de 15 reais per capita em 2014 e 2015, com destaque para a presença de três estados da Região
Norte e o elevado investimento per capita do Distrito Federal em 2014, atingindo o patamar de 62 reais. Treze
estados investiram menos de 10 reais por habitante nos anos de 2014 e 2015, grupo no qual estão presentes todos
os estados da Região Sul. Novamente, aqui fica evidente a importância de séries históricas com maior número de
anos para análises mais consistentes quanto às tendências.

Considerações finais
As análises desenvolvidas e as informações captadas sobre a situação do financiamento e fomento à cultura pelos
estados e pelo Distrito Federal possibilitam uma reflexão inicial sobre a existência ou não de um modelo estadual
que convirja ou se contraponha ao modelo federal.
De imediato, pode-se notar que o modelo federal, constituído nos anos 1980 e 1990, exerceu influência significativa na conformação assumida por alguns estados e pelo Distrito Federal nos anos 1990. O predomínio quase
absoluto do incentivo fiscal repercutiu no ideário nacional delimitando o horizonte hegemônico possível de pensar
o tema do financiamento e fomento. Tal horizonte ensejou que também estados e o Distrito Federal canalizassem
o financiamento e fomento à cultura para a renúncia fiscal. Naqueles anos, a implantação desse mecanismo de fomento em instâncias subnacionais foi marcante. A quantidade de leis estaduais que surgiram nesses anos foi exemplar: Rio de Janeiro (1990), Distrito Federal e Mato Grosso (1991), Pernambuco (1993), São Paulo (1994), Ceará
(1995), Bahia e Rio Grande do Sul (1996), Minas Gerias e Piauí (1997), Mato Grosso do Sul (1998) e Acre (1999).
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A convergência entre o modelo federal, plenamente encampado e estimulado naqueles anos pelo Ministério da
Cultura, e as atitudes assumidas por estados e pelo Distrito Federal produziram um cenário no qual parecia quase
impossível imaginar o fomento cultural fora dos padrões determinados das leis de incentivo fiscal. A supremacia do
modelo, com esta convergência entre planos federal e estaduais, foi brutal. Poucos estados se situaram fora deste
padrão de época neoliberal.
Tal hegemonia não se desenvolveu de modo semelhante em todos os setores culturais. Um difuso mal-estar perpassou, de modo muitas vezes não explícito, alguns segmentos do campo cultural, em especial aqueles discriminados e excluídos dos benefícios da isenção fiscal. Nas áreas assimiladas e beneficiadas pelas leis, a acomodação e a
adesão pareceram inquestionáveis. As mudanças de políticas ocasionadas pelo governo Lula e, em particular, pelas
gestões de Gilberto Gil e de Juca Ferreira na área da cultura possibilitaram, por meio da abertura de canais de
discussão, aflorar esse mal-estar. Isso aconteceu de maneira substantiva, em muitos lugares, nos seminários Cultura
para Todos, realizados no ano de 2003 em diversas unidades federativas. Pela primeira vez, o tema do financiamento e fomento à cultura emergiu com centralidade e deixou em segundo plano sua circunscrição apenas em
segmentos especializados, em casos particulares ou quando muito setoriais. Os seminários foram marcos iniciais
de um longo e infelizmente ainda não concluído processo. Ele tem como horizonte possível a mudança do sistema
de financiamento e fomento à cultura no Brasil.
Antes de processo amplo de discussão sobre a temática do financiamento e fomento, nos anos 1990, o Ministério
da Cultura, na gestão Francisco Weffort, realizou debate em ambiente mais circunscrito, que envolveu um seminário em novembro de 1996, com convidados internacionais, a partir do qual se produziu uma publicação (MOISÉS;
BOTELHO, 1997). Desde 1995, o Ministério da Cultura se dedicou prioritariamente a estabelecer mudanças no
financiamento da cultura. A política da época era investir na aplicação do incentivo fiscal no país, com base nas
remodelações feitas na chamada Lei Rouanet, que visavam e viabilizaram seu efetivo funcionamento. Em um texto
publicado no livro, depois de constatar a existência de “poucos estudos sobre a matéria” e que o “debate sobre
financiamento das atividades culturais vem-se tornando cada vez mais presente”, Isaura Botelho demonstrou preocupação e afirmou a necessidade da diversificação das fontes de financiamento à cultura (MOISÉS; BOTELHO,
1997, p. 102-103). A pretensão do seminário supostamente era mobilizar recursos de empresas para investirem na
cultura. Daí a atenção dedicada pelo ministério a atividades como: reforma da Lei Rouanet, realização do seminário, edição do livro e elaboração e difusão da cartilha Cultura É um Bom Negócio, publicação-guia do ministério
dedicada ao convencimento de empresários para financiar a cultura.
Tal esforço, paradoxalmente, não gerou uma diversificação das fontes de financiamento e fomento à cultura, como
propunha Isaura Botelho, mas a retração do financiamento direto do Estado e, em seu lugar, a supremacia do incentivo fiscal em modalidade brasileira, baseado no uso quase integral de recursos públicos, sem contrapartida do
setor empresarial, mas com a utilização das verbas decidida pelas empresas.
O cenário aberto em 2003 e as novas políticas de diversidade culturais empreendidas pelo Ministério da Cultura
alteraram a cena, ainda que de maneira insuficiente e não radical. Mas eles permitiram que novas modalidades de
fomento florescessem, especialmente em alguns estados e no Distrito Federal. A criação de fundos de cultura
nestes anos é emblemática: Mato Grosso e Rio Grande do Sul (2001), Alagoas e Pernambuco (2002), Paraíba
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e Tocantins (2003), Bahia (2005), Minas Gerais (2006), Espírito Santo e Maranhão (2008), Acre e Amazonas
(2010), Amapá, Paraná e Rio Grande do Norte (2011), Rondônia (2012) e Roraima (2014).
O surgimento de fundos estaduais de cultura, em especial a partir dos anos 2000, configurou um novo momento.
Agora, o incentivo fiscal passou a conviver, pelo menos em alguns estados e no Distrito Federal, com fundos
de cultura e outros mecanismos de fomento. O Fundo Nacional de Cultura, entretanto, ficou raquítico, apenas
existente. Ele convive, simbolicamente, com o incentivo fiscal federal. O panorama de financiamento e fomento
tornou-se mais complexo e dissonante, mesmo que o incentivo fiscal mantenha uma posição privilegiada na cena
sociocultural, principalmente pelo montante de recursos movimentados pela isenção federal e de alguns estados.
A diversidade de circunstâncias estaduais e suas opções ensejadas de políticas de financiamento e fomento, bem
como os valores mobilizados, não permitem afirmar a existência de um modelo estadual único, nem sequer predominante, de financiamento e fomento à cultura, a exemplo do que acontece no plano federal. Nele existe a configuração de um modelo nítido, o que não ocorre nos estados e no Distrito Federal. A relação dessas unidades federativas com a isenção fiscal é bastante diversificada. Alguns estados adotam em plenitude tal modelo e mecanismo.
Em particular, estados nos quais a lógica de mercado no campo da cultura está instalada e que concentram sedes de
grandes empresas e amplo mercado consumidor, inclusive cultural. Nada casual que estados, e mais especificamente cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro estejam à frente dessa situação. Neles, ao grande poder de captação de
recursos por meio das leis federais de incentivo fiscal soma-se uma nítida escolha pelo incentivo fiscal estadual em
detrimento dos fundos de cultura. O estado de Minas Gerais pode ser incluído facilmente nesse conjunto, mesmo
que mantenha um frágil fundo de cultura, diferentemente dos dois estados anteriores, nos quais inexistem fundos
de cultura. Podem também ser incluídos nesse agrupamento outros estados, seja pela sintonia com as características
enumeradas, seja por outras razões. Mas a posição pró-fomento por meio do incentivo fiscal, em convergência com
o modelo nacional, está expressa de modo emblemático pela postura de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Os valores movimentados pelos diferentes mecanismos que passam a existir desde os anos 2000 também indicam
a dificuldade de imaginar que os fundos de cultura e os outros mecanismos de fomento, para além do incentivo
fiscal, possam constituir a base de um modelo alternativo ao atualmente existente no plano federal. Somados os
recursos envolvidos nas leis de incentivo federais com aqueles oriundos dos estados e do Distrito Federal, eles
atingem o expressivo total de alguns bilhões de reais, bastante distante do somatório das verbas mobilizadas por
todos os fundos estaduais de cultura e pelos outros mecanismos existentes. Em uma visão aproximada, pode-se
pensar em algo em torno de algumas centenas de milhões de reais. A dificuldade de dados mais consistentes, devido principalmente à imprecisão das informações pertinentes aos outros mecanismos e à não realização da pesquisa
de campo, conforme inicialmente previsto, e ao não repasse dos recursos pelo Ministério da Cultura, não esconde
o intenso desnível de valores presentes e bloqueia, também por essa via, a tessitura de um modelo estadual.
A desigualdade entre os mecanismos de fomento existentes, em termos de recursos, é algo que não pode ser
desconsiderado quando se imaginam alternativas ao modelo existente. Elas só serão possíveis e viáveis com a
agregação de novas modalidades de fomento e por uma distribuição muito mais equânime dos recursos entre os
diversos mecanismos inscritos em um complexo e plural sistema de financiamento e fomento à cultura no Brasil,
em especial entre o incentivo fiscal e os fundos de cultura.
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Outros fatores impeditivos para a construção de alternativas de financiamento e fomento no país decorrem das
dificuldades de articulações e trocas entre os estados e o Distrito Federal que estimulem novas modalidades e
potencializem mecanismos existentes por meio de sua complementariedade, bem como do ainda potente imaginário, inclusive do campo cultural, que associa, sem mais, financiamento e fomento a incentivo fiscal e interdita
o pensamento de formatos outros de apoio à cultura. No atual modelo federativo brasileiro, com o intenso predomínio da União, a construção de uma alternativa só seria possível com a estreita articulação dos estados, o que
parece inviável em razão de suas opções diferenciadas no fomento à cultura. A iniciativa da Rede de Gestores de
Fomento e Incentivo à Cultura, criada em 2013, é um passo importante nessa direção, com troca de experiências e
incipiente levantamento de informações, porém insuficiente para a dimensão e importância deste desafio.
O conhecimento deste universo até então desconhecido do financiamento e fomento à cultura por estados e pelo
Distrito Federal não torna possível imaginar que ele constitua um modelo alternativo e único, como foi afirmado há
pouco. Mas o conhecimento da diversidade de maneiras de financiar e fomentar a cultura e das diferentes predominâncias dos valores envolvidos nesse apoio desvela um panorama bem diferente da anterior supremacia quase
absoluta do incentivo fiscal e descortina contrapontos instigantes para a imaginação de um adequado e complexo
sistema de financiamento e fomento à cultura no país.
Tal sistema deve viabilizar afinidades e conexões entre as políticas em vigor, voltadas para as diversidades culturais, e as políticas de financiamento e fomento à cultura, hoje totalmente descoladas dessas finalidades. Para
atingir essa perspectiva, o novo sistema de financiamento e fomento precisa recompor pelo menos o tripé fundamental de fontes que viabilizam a sustentabilidade da cultura na atualidade: o Estado, as empresas e o público
(consumidor). O modelo vigente distorce a participação do Estado, pois retira dele o poder de decisão e o
submete às empresas; inibe o real envolvimento das empresas aportando recursos próprios, dado que trabalha
quase integralmente com verbas públicas; e, por fim, menospreza a participação do público consumidor como
componente vital para a sustentabilidade da cultura, já que não estimula a constituição de públicos e de mercados
culturais mais vigorosos.
Recuperar a capacidade de decisão do Poder Público, em todas suas esferas e, em especial, no financiamento e fomento à cultura; estimular um efetivo aporte de recursos próprios das empresas para a cultura; ampliar e consolidar
mercados e públicos culturais; imaginar e implementar novas e criativas fontes e modalidades de financiamento
e fomento, em síntese, emergem como desafios para a construção de um consistente sistema de financiamento
e fomento à cultura. Um sistema complexo, que acione uma diversidade de fontes e procedimentos, para corresponder à complexidade imanente do campo da cultura e funcionar em sintonia fina com a maior e melhor medida
contemporânea de riqueza cultural: a diversidade e os diálogos interculturais.
A pluralidade de mecanismos, institucionalidades, procedimentos, rotinas, valores e outros componentes emerge
como instigantes e saudáveis fragmentos contrapostos e dissonantes ao modelo federal. Eles expressam a utopia
de novas configurações do financiamento e fomento à cultura. Ainda que dispersos, sua criatividade, diversidade e
pluralidade iluminam trilhas que, se abertas, servem de alicerce para a construção de um sistema de financiamento
e fomento adequado, complexo e sintonizado com a complexidade e a riqueza da diversidade cultural brasileira,
com suas esplêndidas culturas regionais e com a inserção mais cosmopolita de nossa cultura.
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MODELO FEDERAL DE FINANCIAMENTO
E FOMENTO À CULTURA1
Carlos Beyrodt Paiva Neto2
De acordo com estudo da Fundação João Pinheiro, até os anos 1980, o financiamento público da cultura estava
fortemente concentrado nos estados e na União (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1998). O fomento se
dava predominantemente por meio do apoio direto, a fundo perdido, com pouca ou nenhuma transparência,
realizado sem prévio chamamento e critérios públicos, partindo exclusivamente da decisão do gestor, no que se
popularizou chamar de “política de balcão”. Nesse contexto, o bom relacionamento com os dirigentes de cultura
era um fator importante para obtenção de recursos, dando margem a práticas clientelistas. As poucas exceções
confirmavam a regra.
A aprovação da Lei no 7.505, de 2 de julho de 1986, conhecida como Lei Sarney, foi um marco nas políticas de
financiamento à cultura, já que a modalidade por ela introduzida, o incentivo fiscal como meio de estimular o
investimento privado em cultura, passaria a ser predominante a partir dos anos 1990 (NASCIMENTO, 2008).
A característica mais distintiva da Lei Sarney em relação ao padrão que se estabeleceu posteriormente no Brasil é
que o recurso não era destinado a projetos, mas a instituições (com e sem fins lucrativos) atuantes no campo da
cultura. É por meio dela que se introduz uma das características mais criticadas do modelo brasileiro de incentivo
fiscal: o abatimento integral do imposto sem exigir o aporte de recursos próprios.
Apesar de não ter sido pensada enquanto sistema, com diversos mecanismos de financiamento, a Lei Sarney cria
um Fundo de Promoção Cultural, destinado a “fundações culturais, ou para instalação e manutenção de cursos de
caráter cultural ou artístico, destinados ao aperfeiçoamento, especialização ou formação de pessoal em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos” (BRASIL, Lei no 7.505, 1986, artigo 2, inciso XIII). A falta, na lei, de detalhamento quanto à natureza administrativa e à forma de gestão do fundo denota a pouca importância a ele atribuída.
A lei sofreu diversas críticas, como: falta de regulamentação das prestações de contas pelos proponentes; falsa documentação; notas frias e falta de distinção de quais iniciativas, de fato, necessitariam de incentivo (CASTELLO,
2002; OLIVIERI, 2004; MACHADO, 2014; DURAND, 2013).
Em abril de 1990, no início de seu governo, o presidente Collor revogou todos os incentivos fiscais vigentes, inclusive a Lei Sarney, como parte das reformas econômicas por ele estabelecidas (DURAND, 2013) e como pressuposto de que o mercado, sem nenhuma interferência do Poder Público, daria conta do setor cultural (PONTES, 1991).

1 Este texto é uma versão resumida do capítulo “Modelo federal de financiamento e fomento à cultura”, presente no livro Financiamento e Fomento
à Cultura no Brasil: Estados e Distrito Federal (RUBIM; VASCONCELOS, 2017).
2 Mestrando do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Especialista
em gestão governamental e políticas públicas do estado da Bahia. Ex-secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e exsuperintendente de Promoção Cultural da Bahia. E-mail: cpaiva.cultura@gmail.com.
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No vácuo deixado pela suspensão da Lei Sarney até a regulamentação da Lei Rouanet (1992), alguns estados e municípios criaram incentivos fiscais à cultura para seu território de atuação: o município de São
Paulo, o Distrito Federal e os estados do Mato Grosso e do Rio de Janeiro. Ainda entre 1992 e 1994, anos
em que a Lei Rouanet teve poucos projetos apoiados, o estado de São Paulo criou seu incentivo fiscal. A
criação desses mecanismos no eixo Rio-São Paulo, acrescido do Distrito Federal, é um indicativo de que a
Lei Sarney teve maior incidência nessas regiões, que introjetaram mais rapidamente a lógica do incentivo
fiscal no campo cultural.
Apesar das críticas que vinha recebendo, o encerramento da Lei Sarney sem uma legislação que a substituísse
gerou insatisfação do meio cultural. Com isso, o Governo Collor, agora com o diplomata Sérgio Paulo Rouanet à
frente da Secretaria de Cultura,3 propôs nova legislação de fomento ao setor.
A Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, instituía o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e ficaria
conhecida como Lei Rouanet. Partindo do mesmo pressuposto de que a cultura é composta de atividades de
diferentes naturezas, das de caráter comercial àquelas de caráter experimental, ao invés de simplesmente recriar
os incentivos fiscais, a nova legislação propunha um “Sistema de Fomento à Cultura” (MOISÉS, 1997, p. 21),
formado por três mecanismos:
a)

Fundo Nacional de Cultura (FNC), mecanismo de aplicação direta de recursos, destinado a uma aplicação
de recursos equitativa do ponto de vista regional e ao apoio a iniciativas de caráter multiplicador e com menos
possibilidade de desenvolvimento com recursos próprios, entre outros objetivos;

b) Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart), proporcionando benefícios aos investidores de forma a
capitalizar o setor cultural de natureza comercial e industrial com maior potencial lucrativo;
c)

incentivo fiscal a projetos culturais, destinado a canalizar recursos de empresas e indivíduos para projetos
culturais, estimulando o investimento privado em cultura e aumentando os recursos disponíveis para o campo.

O Fundo Nacional de Cultura – que é o mesmo Fundo de Promoção Cultural criado na Lei Sarney, porém
renomeado – adquiriu maior relevância na nova legislação, sendo explicitado como mecanismo e qualificado
como fundo de natureza contábil. Foram elencadas diversas fontes de recursos, algumas inéditas para o setor,
como a que previa um porcentual dos concursos de prognósticos, loterias federais e similares para custeio do
FNC.
Quanto aos Ficart, a nova legislação assumiu de forma mais explícita o reconhecimento de atividades lucrativas
no campo da cultura que poderiam atrair investimento privado. Porém, foram eliminados os incentivos fiscais que
existiam na Lei Sarney (com possibilidade de abatimento de 50% do investimento realizado), sendo mantidos os
mesmos estímulos tributários concedidos a outros setores.

3 Em abril de 1990, o presidente Collor havia transformado o Ministério da Cultura em Secretaria Especial ligada diretamente à Presidência.
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Já o incentivo fiscal foi reformulado tendo como principal mudança a destinação dos recursos, que passam a ser
direcionados a projetos pré-aprovados pelo MinC, em vez de os aportes serem realizados para instituições previamente cadastradas. Nesse primeiro momento, não há mais previsão de abatimento integral do patrocínio, sendo
sempre necessária contrapartida mínima de recursos próprios.
Regulamentada em 1992, durante os primeiros anos, os resultados alcançados foram bem aquém das expectativas. A
Lei Rouanet foi criticada por excesso de burocracia, e o novo processo de avaliação de projetos, mais moroso, e a diminuição dos tetos de renúncia fiscal são considerados as principais causas do pouco uso da lei nos seus primeiros anos.
Ainda no governo Itamar Franco foi aprovada a Lei do Audiovisual (Lei no 8.685/93), em resposta à crise que o
cinema brasileiro vinha passando desde a extinção da Embrafilme, no início do governo Collor. Essa lei reintroduz
a possibilidade de abatimento integral dos aportes, dispensando contrapartida tanto na modalidade de patrocínio
quanto na de investimento. Autoriza, de forma adicional, o abatimento nas despesas operacionais do valor do
aporte, reduzindo indiretamente o valor dos impostos a pagar e resultando, na prática, em um benefício fiscal para
a empresa patrocinadora superior ao valor concedido – uma aberração fiscal.
O governo FHC, tendo Francisco Weffort à frente do Ministério da Cultura, elegeu como prioridade a gestão do
incentivo fiscal da Lei Rouanet. Durante esse período foram introduzidas as principais mudanças que configuram
a estrutura na qual o Pronac se firmou, com suas ênfases, lacunas e distorções. Os ajustes na gestão e alterações
pontuais na legislação levaram à elevação do número de projetos avaliados e com captação de recursos.
Em 1997 seria introduzida a principal alteração no projeto original da lei – o retorno da possibilidade de abatimento
de 100% do patrocínio realizado. A mudança foi motivada pela concorrência por recursos entre segmentos, criada
pela Lei do Audiovisual. Foi “o marco decisivo na cronologia da condenação do financiamento cultural público ao
inferno do incentivo fiscal” (SARKOVAS, 2005).
Lia Calabre afirma que, durante o governo FHC, “as discussões e proposta de implantação e de elaboração de políticas
de cultura praticamente desapareceram da prática governamental. Foi um período dedicado ao aprimoramento das
leis de incentivo (Rouanet e do Audiovisual)” (CALABRE, 2009, p. 114). Albino Rubim ratifica essa visão, ressaltando
que, apesar da estabilidade sem precedentes vivenciada no governo FHC, as leis de incentivo foram entronizadas
como a política cultural. “Sintomaticamente, a publicação mais famosa do Ministério naqueles longos oito anos será
uma brochura intitulada Cultura É um Bom Negócio” (RUBIM, 2007, p. 110). Dessa maneira, o incentivo à cultura não
só se tornou a modalidade hegemônica de financiamento, como praticamente tomou o lugar das políticas culturais.

Fomento nos anos 2000: visão crítica e ampliação da atuação federal
O governo Lula, tendo Gilberto Gil à frente do Ministério da Cultura, marca desde o início uma visão crítica
ao modelo estabelecido. Em um de seus primeiros discursos, o novo ministro estabeleceu como um de seus
principais desafios retomar o papel de formulador e executor de uma política cultural para o país, de forma participativa, e obter recursos financeiros indispensáveis à implementação dessa política, inclusive avançando na área
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de fomento e crédito às atividades de produção de bens e serviços culturais. Ressaltava, ainda, que o ministério
havia perdido sua capacidade política, técnica e gerencial, tendo entregado a função de ter uma política cultural
para o país “ao mercado, aos departamentos de comunicação e marketing das empresas pela via dos incentivos
fiscais” (GIL, 2013, p. 249).
A questão se fez presente desde 2003, quando o MinC realizou os seminários Cultura para Todos, dialogando sobre uma série de assuntos, entre eles a questão do financiamento, que sempre ocupou grande parte do tempo de
debate. O tema também foi intensamente discutido na II Conferência Nacional de Cultura de 2005. A partir desse
processo de debate foi apresentada a proposta de reforma da Lei Rouanet, o Procultura. A minuta da proposta
foi novamente debatida em seminários regionais e setoriais, além de colocada em consulta pública para colher
contribuições adicionais, sendo por fim enviada ao Congresso em 2010.
Mesmo com a enfática crítica ao modelo vigente e a proposição do novo marco legal para o fomento (FERREIRA,
2009), durante o governo Lula, o Pronac teve avanços consideráveis do ponto de vista de gestão. Durante esse
período, o Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Salic) se consolidou e avançou, foi criada a Secretaria
de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic) – órgão responsável até hoje pela gestão do Pronac –, foi elaborada a
primeira pesquisa de preços de referência em cultura e foi criado um sistema de banco de pareceristas externos –
que aumentou a capacidade operacional do MinC e de entidades vinculadas –, entre outras importantes medidas.
Paralelamente aos debates em torno da reforma da Lei Rouanet, outras iniciativas realizadas no período tornaram
o panorama do financiamento à cultura no governo federal mais diversificado.
Foi criado o Programa Cultura Viva, com destaque para os Pontos de Cultura, que concedia apoios para planos de
trabalho de dois a três anos de grupos, coletivos e entidades de natureza ou finalidade cultural que desenvolvessem
e articulassem atividades em suas comunidades. Apesar de não ter sido concebido no âmbito das discussões sobre
o fomento, o programa, que alcançou relevante protagonismo e reconhecimento internacional, introduz a primeira
iniciativa de apoio plurianual, além de outros aspectos importantes para o debate ao fomento tratado a seguir.
Em 2006 foi criado o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), que num curto espaço de tempo alcançou ótimos
resultados, em especial depois da Lei no 2.485, de 12 de setembro de 2012, que inclui como contribuintes da Condecine as empresas do setor de serviços de telecomunicações.
Por fim, foi instituído o Programa de Cultura do Trabalhador, conhecido como Vale-Cultura. O programa prevê o
pagamento de benefício de 50 reais por mês fornecido pelos empregadores aos seus funcionários que possuam
vínculo empregatício formal. O valor é cumulativo e sem prazo de validade, permitindo ao trabalhador consumir
bens e serviços culturais de maior custo. Além de estimular o acesso à cultura para seus trabalhadores, qualificando-os, a empresa não paga encargos sociais sobre o valor do benefício e, caso seja tributada com base no lucro real,
pode deduzir os gastos com o Vale-Cultura em até 1% do Imposto de Renda devido.4

4 O benefício fiscal de 1% expirou em 2017 (ano-calendário de 2016) e, na data de escrita deste texto, ainda não havia sido renovado pelo governo
Temer. Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/valecultura>. Acesso em: 11 nov. 2017.
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Avaliação crítica da situação atual do Pronac
O histórico de gastos da Lei Rouanet demonstra que, apesar de pensada como um sistema, na prática, desenvolveu apenas o incentivo fiscal, mecanismo limitado e insuficiente para atender à diversidade da cultura brasileira. A
natureza extraorçamentária do incentivo fiscal não cerceou seu crescimento; pelo contrário, aliada aos ajustes normativos feitos na década de 1990, fez com que o volume de recursos carreado pelo incentivo fiscal para a cultura
crescesse ano a ano. O Fundo Nacional de Cultura também teve um crescimento até 2010, porém, em patamares
bem inferiores aos do incentivo fiscal.
Apesar de elencar inúmeras possibilidades de receita, inclusive inovando ao criar fontes de recursos inéditas (como
as oriundas de prognóstico e loterias), a Lei Rouanet não assegurou ao FNC um patamar mínimo compatível com
seu papel no sistema proposto nem o protegeu de contingenciamentos pelo Ministério da Fazenda. O resultado
foi o crescimento limitado do FNC e uma progressiva incapacidade de lidar com as crescentes demandas setoriais
e regionais, impedindo que cumprisse os objetivos para o qual foi criado.
Além dos poucos recursos, o modelo de gestão do FNC o fragiliza ainda mais. A Lei Rouanet indica que a decisão
sobre o uso dos recursos do FNC é concentrada no titular da área, com assessoramento das unidades constituintes
do sistema MinC (da administração direta e indireta). Não há nenhum dispositivo legal que garanta a seleção por
meio de chamamento e critérios públicos.
A demanda de recursos do FNC para atividades do próprio MinC também prejudicou a sua gestão. Apesar de a
legislação limitar o uso do FNC para financiamento de despesas de custeio, não impede seu uso para atividades
finalísticas, como projetos próprios do ministério ou de suas instituições vinculadas. Com isso, em vez de destinarse exclusivamente ou majoritariamente a instituições e projetos da sociedade civil, o orçamento anual do FNC é
objeto de demanda por recursos das secretarias e instituições vinculadas ao MinC. Como a Comissão do Fundo
Nacional de Cultura (CFNC), órgão de assessoramento do ministro, é composta dos titulares das secretarias e
entidades vinculadas, é criada uma situação em que os demandantes são também os julgadores da destinação dos
recursos. Contraditoriamente, esta estrutura de gestão não é a recomendada pelo próprio ministério no desenho
do Sistema Nacional de Cultura, na qual está prevista que os fundos devem ser acompanhados por comissões
paritárias, assegurando a participação da sociedade civil na sua gestão.
Apesar de ser o mecanismo destinado a atender os setores culturais que necessitam de apoio estatal direto, pois
não têm meios para autossustentabilidade, é o único que exige uma contrapartida do proponente, limitando o
aporte de recursos a 80%. Em contraste, o incentivo fiscal permite o financiamento integral do projeto, com a
possibilidade de 100% de abatimento (o que faz com que todo o recurso empregado tenha natureza pública).
Por fim, a legislação indica duas modalidades de uso do FNC: a fundo perdido, uso majoritário, mas também como
crédito, por meio de “carteiras para financiamento de projetos culturais, que levem em conta o caráter social da
iniciativa, mediante critérios, normas, garantias e taxas de juros especiais a serem aprovados pelo Banco Central do
Brasil”. Esta segunda modalidade, similar à praticada pelo Fundo Setorial do Audiovisual, poderia ser uma linha alternativa interessante de uso do FNC como mecanismo de fomento para a economia da cultura, porém nunca foi
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adequadamente desenvolvida.5 A modalidade investimento caracteriza-se pelo aporte financeiro no qual o Poder
Público torna-se sócio do empreendimento. Caso haja sucesso econômico, os lucros retornam ao Poder Público
na proporção de sua participação, para que reinvista em outros projetos.
Quanto aos Ficart, apesar de previstos como mecanismo do Pronac e regulamentados em 1992 (CVM, Instrução
Normativa no 186, 1992), nunca um fundo desse tipo foi efetivado.
A Lei Rouanet retirou o incentivo fiscal que existia anteriormente (com possibilidade de abatimento de 50% do
investimento realizado). Assim, o investimento no campo cultural manteve o alto risco, mas os incentivos fiscais
existentes na Lei Sarney que compensavam esse risco foram eliminados. Ademais, os incentivos fiscais de até 100%
para patrocínio tornam o mecenato muito mais atrativo para incentivadores e proponentes, já que garantem os
ganhos de imagem e relacionamento (com seus desdobramentos econômicos) sem nenhum risco (já que houve
abatimento integral). Dessa forma, o aumento do incentivo fiscal para o mecenato e a retirada do incentivo fiscal
para os Ficart foram decisivos para a inviabilização destes últimos.
Posteriormente, a experiência dos Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional (Funcine),
fundos da mesma natureza dos Ficart, mostrou que o incentivo fiscal é fator determinante na sua efetivação. Os
Funcine concedem 100% de abatimento para os investimentos, e com isso cinco fundos já foram criados.
Já o incentivo fiscal tornou-se o mecanismo predominante, representando atualmente mais de 90% dos recursos
movimentados pelo Pronac. Essa hegemonia faz com que, coloquialmente, as pessoas associem a Lei Rouanet
apenas ao incentivo fiscal.
Partindo de patamares baixos e corrigindo os fatores que resultavam em dificuldades de operação, foi no governo
FHC que ocorreu o maior crescimento da captação de recursos, tendo aumentado em 16 vezes, até chegar a 836
milhões de reais em 2002. No governo Lula, esse valor dobrou, alcançando 1,76 bilhão de reais. Os patamares de
captação se mantiveram no primeiro governo Dilma, mas a recente recessão impactou o mercado de patrocínios
e o ano de 2016 registrou a captação de 1,13 bilhão de reais.6
Políticas de incentivo fiscal são instrumentos utilizados de diferentes formas pelo Poder Público para fomento à
cultura.7 Sistemas de fomento que busquem lidar com a complexidade do campo cultural têm nesse formato uma
alternativa para aumentar os recursos destinados ao setor e envolver a sociedade civil nas decisões de alocação
de recursos. Porém, a configuração que esse mecanismo tomou historicamente no Brasil faz dele um meio de
patronato privado com recursos públicos. Com o agravante de que, da forma como está estruturado, reforça concentrações, aprofundando problemas históricos.

5 Houve iniciativas para tanto. Em 1999 foi editada a portaria no 324, de 9 de setembro de 1999, que instituía o Programa de Empréstimos
Reembolsáveis de Apoio às Artes Cênicas e à Música. Em 2015 estava em estágio avançado a regulamentação desse dispositivo do FNC para apoio
à área de patrimônio.
6 Valores deflacionados até dezembro de 2016, com referência no IPCA (IBGE).
7 Há diversos textos de comparação internacional de modelos de incentivo fiscal. Um dos mais sintéticos e abrangentes é o estudo da Ernst &
Young para o Forum d’Avignon, que analisa incentivos fiscais de 18 países (África do Sul, Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul,
Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Índia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia), apresentando as convergências e diferenças
existentes entre eles.
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Uma das concentrações mais graves é a regional. A evolução de captação de recursos mostra como a configuração do incentivo fiscal do Pronac agrava as concentrações existentes, superando qualquer outro parâmetro, como
pode ser observado na Tabela 1.

REGIÃO

INC. FISCAL
(CAPTADO)

INC. FISCAL
(GASTOS)

FNC

IR

PIB

POPULAÇÃO

PROFISSIONAIS
DA CULTURA

Centro-Oeste

2,3%

2,9%

11%

14,3%

9,1%

7,5%

7,6%

Nordeste

4,6%

9%

16%

5,2%

12,6%

26%

17,5%

Norte

0,6%

0,3%

9%

2,5%

6,5%

10%

4,8%

Sudeste

79,3%

72,5%

41%

67,2%

55,3%

42%

53%

Sul

13,2%

15%

19%

10,8%

16,5%

14,3%

17%

Tabela 1: Comparação do incentivo fiscal com parâmetros demográficos e econômicos
Fontes: Incentivo Fiscal (local de captação), Ministério da Cultura/Sefic/SalicNet, ano de ref. 2015. Incentivo Fiscal (local do gasto), Henilton
Menezes (2016), anos de ref. 2010-2014. FNC, Ministério da Cultura/Sefic, ano de ref. 2015 (obs.: em 3% não foi especificado o estado do
proponente). População, IBGE, ano de ref. 2015. PIB, IBGE, ano de ref. 2013. IR, Receita Federal, ano de ref. 2014, IRPF, IRPJ. Profissionais
ocupados em cultura, Bahia (2010), estudo baseado no Censo de 2010.

O parâmetro que mais se aproxima da concentração do incentivo fiscal é o Imposto de Renda. Porém, é um dos
parâmetros mais distorcidos, já que os impostos de empresas com atuação nacional são computados apenas na
cidade em que fica a sede do patrocinador, elevando significativamente a concentração nas regiões Sudeste e
Centro-Oeste. Por exemplo, o Bradesco, que tem grande capilaridade em todo o país, tem todo o seu Imposto
de Renda computado como no Sudeste, por sua sede ser em Osasco/SP. Já diversas estatais, como a Caixa
Econômica, que também tem atuação em todo o país, têm todo o seu Imposto de Renda computado como no
Centro-Oeste, por suas sedes serem em Brasília/DF.
Há críticas a essa análise, alegando que avaliar a concentração tendo como parâmetro a sede do proponente não
é apropriado, já que parte dos gastos com os recursos captados acontece em regiões que não a do proponente.
Porém, estudo de Henilton Menezes (2016, p. 422-423) sobre os gastos realizados pelos projetos entre 2010 e 2014
indicou que, mesmo considerando onde os gastos são efetivados, a concentração do incentivo fiscal permanece
muito superior a qualquer outro parâmetro.
Analisando os números numa perspectiva histórica, a distorção fica mais evidente. Por exemplo, toda a captação
dos proponentes dos 16 estados das regiões Norte e Nordeste nos 22 primeiros anos da Lei Rouanet (de 1993 a
2015) equivale à captação do Sudeste apenas em 2015. Uma exclusão prolongada em nada condizente com a
riqueza e potência cultural daquelas regiões.
Vale ressaltar que o modelo também gera concentrações intrarregionais. No Nordeste, os estados da Bahia, do
Ceará e de Pernambuco captam 84% de toda a região. Os dados confirmam o viés concentrador do mecanismo.
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Essa profunda concentração regional dos patrocínios alija da Lei Rouanet a maior parte da produção cultural brasileira. Um exemplo setorial: cruzamento de dados do SalicNet com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro
de Museus (Ibram, 2011) indica que menos de 3% dos 3.025 museus cadastrados pelo Ibram conseguem algum
tipo de captação de recursos com o incentivo fiscal federal. Assim, medir o impacto pela lei analisando apenas os
projetos e as instituições apoiadas é fechar os olhos para o potencial cultural do Brasil caso o sistema de fomento
tivesse um formato mais equilibrado de investimento.
Além da concentração regional, há a concentração em poucos proponentes: os 33 maiores captadores de 2015
(1,4% do total dos proponentes que captaram) respondem por 24,9% de toda a captação de recursos daquele ano.
Os 99 maiores captadores em sequência captaram 25,2% dos recursos, de forma que 50,1% de toda a movimentação do incentivo fiscal da Lei Rouanet foram concentrados em 132 proponentes, 5,6% do total de proponentes
que captaram. Entre os que conseguiram captação, os 50% dos proponentes com captação de menor valor (1.108
proponentes) respondem por 6% de toda a movimentação da lei em 2015. Esse padrão de concentração vem se
repetindo nos últimos anos. O Gráfico 1 ilustra a proporção da concentração no ano de 2015.
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Gráfico 1: Concentração de captação – proponentes (2015)
Fonte: elaboração própria a partir de dados do Ministério da Cultura/Sefic/SalicNet.

O estabelecimento de patamares diferenciados de incentivo fiscal a partir do perfil do projeto – concedendo-se
mais incentivo àqueles com maior dificuldade de captação e com características de interesse público e menos
àqueles projetos com histórico de maior facilidade de captação – seria uma medida que mitigaria os desequilíbrios identificados.
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O que seria esperado no incentivo fiscal – a alavancagem de recursos privados para a cultura, complementares ao
investimento público disponibilizado – tem tido o efeito oposto com as mudanças introduzidas para conceder o
abatimento integral. A cada ano, o valor de recursos próprios gerados pela lei diminui. O maior aporte de recursos
privados, nominalmente, aconteceu em 1997 (467 milhões de reais).8 Desde então, a lei não conseguiu alcançar
mais aquele valor de recursos privados. De acordo com o SalicNet, 2016 foi o pior ano de alavancagem: apenas
2,95% (33,4 milhões de reais) do total movimentado foram recursos próprios dos patrocinadores.
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Gráfico 2: Relação entre incentivo fiscal e recursos próprios (de 1994 a 2016)
Fonte: elaboração própria a partir de dados do Ministério da Cultura/Sefic/SalicNet.

Henilton Menezes (2016, p. 51-56) entende que os aportes privados são superiores aos indicados pelo MinC, baseado
em dados da Receita Federal. A diferença entre as duas metodologias se dá na forma do cálculo da renúncia. O MinC
calcula o aporte privado de acordo com o tipo de projeto. Assim, serão computados como valores privados patrocínios realizados em projetos aprovados no artigo 26. Já a Receita Federal trabalha com o valor declarado pelo contribuinte, que muitas vezes, involuntariamente, realiza patrocínio acima do teto previsto em lei (4% para pessoa jurídica e
6% para pessoa física), sendo o excedente considerado recursos privados. Dessa forma, se determinada empresa faz
um patrocínio de 100 mil reais a um projeto do artigo 18 (100% de abatimento), o MinC considerará renúncia integral
do valor aportado, sem recursos privados. Porém, se, no ano seguinte, ao fechar o balanço, o patrocinador verificar
que o teto de 4% do IR for equivalente a 85 mil reais, o Ministério da Fazenda considerará renúncia de 85 mil reais e
recursos privados de 15 mil reais. A metodologia do MinC é mais adequada, pois reflete melhor a indução realizada
pela lei ao permitir dedução integral. Um indicador que confirma essa indução é a crescente quantidade de projetos
que captam apenas se forem enquadrados no artigo 18, conforme ilustrado pelo Gráfico 3.
8 Valores deflacionados até dezembro de 2016, com referência no IPCA (IBGE).

72

financiamento, gestão, cidadania e formação

Montante (bilhões de reais)

2
1,6
1,2
0,8
0,4
0
1994

1997

2000

Enquadramento:

2003
Artigo 18

2006

2009

2012

2015

2018

Artigo 26

Gráfico 3: Relação entre projetos com captação no artigo 18 e no artigo 26 (de 1995 a 2016)
Fonte: Ministério da Cultura/Sefic/SalicNet.

São muitos os autores que apontam a grave anomalia do modelo (CASTELO, 2002; OLIVIERI, 2004; REIS,
2003; RUBIM, 2007; SARKOVAS, 2005). A possibilidade de dedução integral faz com que o mecanismo que
movimenta o maior volume de recursos seja constituído quase que exclusivamente de recursos públicos, mas
gerido exclusivamente por critérios privados, já que o MinC não tem como decidir qual projeto as empresas e os
indivíduos escolherão para patrocinar ou doar.
Aliás, o processo de avaliação do Ministério da Cultura é meramente técnico. Caso o projeto seja do campo
cultural e seja avaliado como dentro dos parâmetros preestabelecidos de economicidade e ações de democratização do acesso, ele será aprovado. Ademais, a lei, em seu artigo 22, veda expressamente “a apreciação subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural”, impossibilitando qualquer desaprovação de projetos por motivo
de valor artístico ou cultural.
É importante também analisar os tipos de incentivadores na Lei Rouanet, que prevê a participação tanto de empresas quanto de pessoas físicas. Historicamente, sempre houve uma predominância de empresas ante indivíduos
– enquanto aquelas respondiam por 97% a 99% dos valores captados, estes últimos respondiam por menos de
1% em 2002, obtendo leve crescimento mais recentemente, chegando a 3% dos valores movimentados em 2016.
Essa maior participação de empresas deixa de aproveitar o potencial de captação com indivíduos. Se, por um lado,
a conquista de um ou alguns poucos patrocínios empresariais pode garantir a realização do projeto cultural, por outro, representa um risco grande em médio prazo, pois a retirada do apoio pode significar o fim do empreendimento.
A captação com indivíduos significa um esforço inicial maior – os valores são menores e é necessário mobilizar
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um número maior de apoiadores –, mas, ao mesmo tempo, mitiga o risco da perda de patrocínio, ao deixar a base
de apoio desconcentrada em poucos parceiros. Se corretamente administrados, esses aportes podem constituir
uma base mais estável de financiamento. Essa frente de captação tem um perfil mais promissor para instituições
culturais, grupos artísticos ou projetos permanentes, e menor para projetos pontuais. É por esse motivo que os que
mais se utilizam dela são museus, teatros e orquestras.
Para dimensionar o potencial dessa frente, dados da Receita Federal indicam que 11 milhões de contribuintes fazem sua declaração no modelo completo, somando 76,1 bilhões de reais de Imposto de Renda devido. Tendo em
vista que a legislação autoriza o uso de até 6% para doação à cultura, isso significa um universo de 4,56 bilhões de
reais. Porém, o setor consegue captar apenas 0,7% desse montante (33,7 milhões de reais).
Há ainda a antiga reivindicação de que o incentivo fiscal para pessoas jurídicas seja estendido para empresas tributadas pelo regime de lucro presumido. Isso ampliaria a base atual de potenciais patrocinadores – 164 mil empresas
tributadas pelo lucro real – para quase 959 mil empresas, já que seriam adicionadas as 795 mil empresas tributadas
no lucro presumido (BRASIL, 2013). O menor montante de imposto que estas pagam levaria a uma dinâmica de
captação similar à captação com indivíduos, em que a soma de pequenos apoios resulta numa maior estabilidade
do que a de poucos grandes patrocínios. Vale notar que essa medida deveria ser acompanhada pela ampliação
do teto de contribuição para contribuintes de menor porte (medida que tem trazido bons resultados em alguns
estados, como o Rio Grande do Sul).
A predominância do incentivo fiscal nas políticas de fomento do governo federal resulta em outro efeito perverso digno de nota: a monopolização do incentivo fiscal da Lei Rouanet nos debates sobre as políticas de
fomento. Ele limita a imaginação dos gestores, rebaixa o horizonte de expectativas da comunidade cultural e
propõe um falso enquadramento dos problemas, contribuindo para a restrição do debate público somente a
esse mecanismo.

Fomento para além do Pronac
O alargamento do campo de atuação do Ministério da Cultura a partir de 2003 é um marco no histórico de
políticas culturais no Brasil e tem entre seus principais desafios a superação do modelo de fomento baseado exclusivamente no incentivo fiscal (RUBIM, 2013). Nessa direção foi realizado importante esforço não apenas com o
Procultura, mas com uma série de outras iniciativas no âmbito federal.
A mudança da tônica de apoios discricionários (vulgo “balcão”) para a prática da concessão de apoio por meio de
seleções e critérios públicos representou importante avanço e firmou novo modelo. O padrão estabelecido vem
sendo reproduzido por estados e municípios, além de por empresas patrocinadoras públicas e privadas.
O Programa Cultura Viva – para além do reconhecimento como política inovadora no campo da cultura, contemplando grupos historicamente excluídos das políticas públicas – possui duas características importantes para a
reflexão sobre as políticas de fomento.
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O programa inovou ao conceder apoios plurianuais e centrar o apoio a instituições e grupos, em detrimento da
lógica mais comum de apoio a projetos. A lógica do apoio a projetos é quase hegemônica nas ações de fomento,
porém, esse modelo não induz dinâmicas mais estruturantes e é inadequado para o apoio a atividades permanentes, como as de um equipamento cultural ou de um grupo artístico-cultural. Ao conceder apoios plurianuais, o
programa abriu um precedente importante, que não foi ainda totalmente aproveitado nem pelo próprio governo
federal nem pelos demais entes da federação.9
Outro padrão importante que o Cultura Viva estabeleceu foi sua execução por meio de parcerias com estados
e municípios. A descentralização do programa permitiu que ganhasse escala nacional (respeitando peculiaridades regionais), além de uma série de outros benefícios, como aumento nos recursos alocados no programa
(por meio das contrapartidas), maior proteção do orçamento (que não é perdido a cada exercício financeiro),
melhor acompanhamento das ações apoiadas e criação de redes de beneficiários, concedendo maior estabilidade às ações.10
Cabe ressaltar que o programa não foi pensado com foco na diversificação do financiamento à cultura, apesar de
ter tido esse resultado prático. Os pontos aqui elencados, inclusive, ainda são tratados superficialmente nos debates sobre fomento, que continuam tendendo a se restringir ao incentivo fiscal e não aproveitam outras experiências
no próprio plano federal.
O Vale-Cultura, enviado ao Congresso em 2009 e aprovado em 2012, institui a primeira ação de fomento voltada
para o consumo e as práticas culturais, em contraponto à tônica de financiamento que, no Brasil, tem se concentrado quase exclusivamente na produção.
O programa ainda está em fase de maturação, mas, em médio prazo, pode trazer impactos significativos no
financiamento à cultura. Quando alcançar 10% de todos os trabalhadores de carteira assinada do Brasil, que
caracteriza o atual público do Vale-Cultura, mobilizará mais de 2 bilhões de reais por ano para consumo em
produtos e serviços culturais, valor equivalente a 150% dos recursos atualmente mobilizados pelo incentivo fiscal
da Lei Rouanet.
O Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), criado em 2006, reconfigurou as políticas audiovisuais e também traz
contribuições importantes para o debate sobre fomento. A experiência do FSA demonstra como o financiamento
estatal direto pode se realizar sem risco de dirigismo, por meio de um processo profissionalizado de seleção pelos
pares, sendo sua gestão muito bem avaliada pelo setor beneficiado.
Seu desenvolvimento ressalta a importância de fontes adicionais para o financiamento das políticas culturais.
Em 2012, a incorporação das teles à base de tributação da Condecine permitiu um aumento significativo de
receitas e a consequente expansão dos investimentos diretos no setor. Atualmente, o FSA possui receita na
9 Com exceção do estado da Bahia, que desde 2009 criou programas plurianuais. Entre as ações da Política Nacional das Artes (PNA), que
vinha sendo desenvolvida na segunda gestão do ministro Juca Ferreira, havia previsão de linhas de apoio plurianuais para eventos calendarizados,
equipamentos culturais e grupos artísticos.
10 No texto “O desafio de políticas estáveis de financiamento à cultura: possíveis soluções institucionais” (PAIVA NETO, 2016), exploro em detalhe
os benefícios da execução descentralizada para estados e municípios.
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ordem de 1 bilhão de reais, e, mesmo com o contingenciamento, os valores autorizados pelo Ministério da Fazenda (de aproximadamente 600 milhões de reais) têm sido o suficiente para financiar a atividade audiovisual
no país (ANCINE, 2016).
O FSA vem atingindo um razoável grau de descentralização, fomentando uma produção cinematográfica regional
que muitos críticos não acreditavam ser possível. A opção pela parceria com estados e municípios também carreou
recursos em patamares superiores aos esperados inicialmente, de forma que, para cada 1 real disponibilizado pela
Ancine, foram colocados 80 centavos de contrapartida, quase o mesmo montante disponibilizado pelo governo
federal (ANCINE, 2016, p. 16-17).
Esse fundo também inova ao realizar o financiamento público na modalidade de investimento, e não a fundo
perdido. Essa modalidade de apoio tem aplicabilidade em outros setores artísticos de caráter comercial e com
potencial lucrativo, e estimula que os beneficiários criem um ciclo maior de atividade dos produtos financiados e
um diálogo maior com o público, indução esta que é o oposto do resultado do modelo vigente de financiamento
a fundo perdido (direto, via fundo, e indireto, via incentivo fiscal).
Por fim, o FSA criou mecanismos de apoio automáticos (por exemplo, o Prêmio Adicional de Renda), modelo
alternativo ao que vem se estabelecendo de processos seletivos. O apoio é pautado por critérios públicos e contempla tanto os aspectos econômicos (como a receita com bilheteria) quanto os artísticos (como premiação em
festivais). O modelo, inovador, é passível de ser aplicado em outras áreas.

Conclusão
A proposta de um sistema de fomento à cultura plural, tal qual pensada inicialmente pelo Pronac, não se
concretizou. A permanência de lacunas e as descaracterizações da lei na década de 1990 resultaram em um sistema desequilibrado, com um mecanismo superdesenvolvido, um atrofiado e outro inviabilizado. Com isso, a Lei
Rouanet produziu um modelo de fomento simplório, limitado, concentrador e incompatível com a complexidade
da cultura e as políticas de diversidade cultural.
O incentivo fiscal, mecanismo que mais se desenvolveu, não é universal por natureza. Contempla, quando
muito, as dinâmicas com apelo para o patrocínio empresarial. A relação com a comunidade local – do pequeno
comerciante aos indivíduos – não se efetivou. Seu formato resultou em graves distorções, como a drástica
concentração regional, sem equivalente na organização socioeconômica brasileira, assim como a concentração
em poucos proponentes. O que deveria ser um mecanismo que traria novos recursos para a cultura, na prática,
tem diminuído o aporte de recursos privados e permitiu apenas a decisão e utilização (quase exclusiva) de
recursos públicos pelas empresas.
Enquanto o incentivo fiscal cresceu ano a ano sem nenhuma restrição, o Fundo Nacional de Cultura elevou-se em
ritmo mais lento e caiu drasticamente nos últimos dois anos. Sem proteção legal, sofre os constrangimentos da
política econômica, com orçamentos insuficientes e contingenciamento ao longo do ano. Para agravar a situação,
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sua gestão não se desenvolveu para dar mais transparência e previsibilidade a suas ações, o que mitigaria, em parte,
a insuficiência de recursos.
A partir de 2003, esse modelo unidimensional foi fortemente questionado (FERREIRA, 2009). Além da reforma
nas práticas de concessão de apoio, agora pautada em seleções e critérios públicos, estabeleceu-se uma agenda
mais ampla para o fomento, sintetizada na proposta do Procultura. As resistências às mudanças, em especial pelos
maiores beneficiários do incentivo fiscal, ainda não permitiram a aprovação no Congresso.
Neste ínterim, outros avanços aconteceram. O Vale-Cultura inovou ao mudar o foco do fomento da produção
para o consumo do cidadão. O Programa Cultura Viva avançou num modelo de atuação federativa e implementou o apoio plurianual. O Fundo Setorial do Audiovisual conquistou novas receitas para a cultura e mostrou que o
investimento direto pode ser feito sem dirigismo e contemplando simultaneamente dinâmicas de mercado e desenvolvimento de linguagem. Também vem apostando cada vez mais na descentralização para estados e municípios e implementou modalidades ainda não praticadas em outras áreas, como o investimento ou apoio automático.
O acúmulo dos debates que resultaram no Procultura, os avanços ocorridos em paralelo ao Pronac e a observação
de experiências em nível local e em outros países fizeram com que, em 2015, na segunda gestão do ministro Juca
Ferreira, a atuação do fomento no plano federal se desse a partir de três grandes premissas: diversificação dos
mecanismos de fomento, descentralização e integração do fomento com estados e municípios e aperfeiçoamento
da gestão de fomento.
Quanto à diversificação, qualquer política de fomento deve considerar a heterogeneidade do campo artísticocultural e a diversidade cultural. Para tanto, há uma série de fatores que devem ser levados em conta, como
especificidades de cada linguagem, diversidade de dinâmicas (de iniciativas experimentais de pequeno porte a
fenômenos de massa que movem grandes mercados), diversidade estética, contextos regionais, ações pontuais e
ações de natureza continuada, liberdade de expressão etc.
Existem atividades de natureza continuada cujo atual padrão de fomento, concentrado no financiamento de
projetos, não é o mais adequado. Exemplo de atividades que merecem tratamento menos pontual é o apoio a
equipamentos culturais, a grupos artísticos e a eventos calendarizados. O repasse de recursos não se restringe a
fundo perdido (direto) e renúncia fiscal (indireto), devendo haver outras modalidades, como investimento, crédito,
matching grants e fundos patrimoniais. Assim, a diversificação de forma a contemplar a diversidade do campo da
cultura e da cultura brasileira é um imperativo para as políticas de fomento.
Sobre a descentralização e integração do fomento com estados e municípios, há o reconhecimento de um grande
sombreamento do investimento público na cultura pelos entes federados (União, estados, Distrito Federal e municípios) e quase nenhuma articulação de como otimizar os parcos recursos investidos. As políticas do governo federal que tiveram escala nacional atingiram esse patamar quando o governo federal abriu mão da execução direta
e descentralizou os investimentos e as políticas. A opção pela descentralização, além de resolver esses problemas,
permite uma seleção mais sensível à cena local, melhores condições de acompanhamento dos apoios realizados,
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assim como criação de redes regionais de beneficiários das políticas (importantes instâncias de interlocução e
avaliação das políticas públicas).
A partir desse entendimento, foi definida uma ampla agenda para o fomento, no esforço da diversificação almejada.
A prioridade permanecia com a aprovação do Procultura, a partir do estudo apresentado pelo MinC ao Senado,
que daria o fundamento legal para alcançar as mudanças esperadas na extensão e na escala necessárias.
Foi priorizada também a atuação conjunta com estados e municípios na maior parte dos investimentos, avançando na materialização do Sistema Nacional de Cultura por meio do fomento. O entendimento de que a atuação
deve se dar prioritariamente em parceria com estados e municípios vinha crescendo internamente no Ministério
da Cultura e sendo discutido com o Fórum de Secretários Estaduais e o Fórum de Secretários de Capitais, que
tinham acolhido bem a proposta e aceitado como próximo passo nessa direção a descentralização das políticas de
fomento para as artes. Foi feito levantamento preliminar, com os estados, das políticas de fomento para as artes em
curso e contratado estudo junto à Unesco de forma a balizar a proposta de ação conjunta.
Novas frentes de ação e novos mecanismos estavam sendo implementados: a criação de linhas de apoio plurianuais – em especial para equipamentos culturais, grupos artísticos e eventos calendarizados – foi incorporada
como uma das prioridades da Política Nacional das Artes; o estímulo à constituição de fundos patrimoniais
(endowments), com contratação de estudos, disseminação do conceito e apoio à legislação tramitando no Congresso que confere mais segurança jurídica, vinha sendo desenvolvido em parceria com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e instituições privadas que acompanham o tema; junto à Unesco,
foram contratados estudos específicos para fundamentar a atuação referente ao desenvolvimento de linhas na
modalidade investimento para o campo das artes e estímulo ao crescimento da cena de financiamento coletivo,
com estudo, regulação para maior segurança jurídica e linhas de apoio suplementar, na forma de matching grants.
Referente aos mecanismos já existentes, a consolidação do Vale-Cultura tinha como estratégia ações de promoção e a incorporação das categorias dos trabalhadores domésticos e dos servidores públicos, ampliando a base de
beneficiários e aumentando a capilaridade do programa.
A Comissão do Fundo Nacional de Cultura havia aprovado como diretrizes para a sua gestão o planejamento
plurianual, a destinação dos recursos prioritariamente a projetos da sociedade civil (e não a projetos das próprias
instituições do sistema MinC), a execução descentralizada para estados e municípios e uma maior transparência
na gestão do FNC (BRASIL, 2015). A exequibilidade dessas diretrizes seria testada com o compromisso de as
unidades do sistema MinC mudarem a cultura da casa, porém, o entendimento alcançado no primeiro seria a
base para este segundo momento, que teria ainda como grande empecilho a insuficiência de recursos destinados ao FNC.
Quanto ao mecanismo de incentivo fiscal, melhorias na sua gestão seguiam em curso, com destaque para as alterações nos procedimentos de avaliação de projetos, simplificando, racionalizando e aperfeiçoando os mecanismos
de análise, por meio da diferenciação de procedimentos para projetos com captação assegurada e para projetos
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sem captação; melhoria no sistema de acompanhamento e avaliação, com criação da função de servidor responsável pelo acompanhamento do projeto, com foco no monitoramento e verificação de resultados em tempo real;
além da atenção ao passivo constituído de prestação de contas de anos anteriores com análise pendente.
Por fim, foi iniciado o desenvolvimento de um observatório do fomento à cultura, vinculado a um observatório geral
de políticas culturais do MinC, envolvendo rede de gestores e centros de pesquisa, com plataforma para registro das
informações, de forma a constituir uma série histórica e estímulo a análises independentes e intercâmbio nacional e
internacional. Os primeiros estudos para o observatório (em que se inclui a pesquisa Financiamento e Fomento à
Cultura nos Estados e Distrito Federal) foram realizados por meio de parcerias firmadas com a Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS) e com a Universidade Federal da Bahia (UFBA).
O afastamento da presidenta Dilma Rousseff em maio de 2016 representa uma fissura nesse processo de acúmulos e avanços, mesmo diante do adverso quadro fiscal enfrentado a partir de 2014.
A partir do início do governo Temer, a Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic), órgão responsável por
esse tema no MinC, perdeu 37% dos cargos de coordenação e assessoria, reduzindo sua capacidade operacional e
de formulação. A execução do FNC encerrou o ano de 2016 dando segmento à trajetória de baixa. A interlocução
com os estados para descentralização dos investimentos foi interrompida. A criação de linhas de apoio plurianuais
foi descontinuada, as ações de promoção para doação por indivíduos foram suspensas e a Comissão Nacional de
Incentivo à Cultura (CNIC) deixou de itinerar pelas cinco regiões do país. O Vale-Cultura suspendeu as ações de
promoção e a ampliação de seu público, e o governo não renovou o incentivo fiscal, que expirou em dezembro
de 2017. Tramita no Congresso a renovação, com a expectativa de que o incentivo retorne. As parcerias com o
BNDES, a Unesco e universidades referentes à diversificação de mecanismos de fomento e organização de uma
sistemática de levantamento de dados e análises independentes não são mais citadas pelos dirigentes nas declarações públicas. O diálogo com a comunidade cultural diminuiu enormemente, agora quase inteiramente circunscrito aos próprios servidores ou ao grupo de maiores captadores da Lei Rouanet. O Procultura, síntese dos debates
de anos por todo o Brasil, não é mais citado pelo ministério.
O foco da área de fomento voltou a se restringir ao incentivo fiscal, com o objetivo de melhorar sua gestão. Essa
redução da agenda pública leva o debate para o estágio em que se encontrava no final dos anos 1990, em que o
incentivo fiscal era considerado o fundamento das políticas de fomento.
Como o governo federal mantém um lugar de referência para os demais entes, resta acompanhar como os estados e municípios irão se posicionar diante das mudanças. A ampliação do debate proposto a partir de 2003 foi
absorvida por governos de diferentes inclinações e vinculações partidárias. Mesmo nos estados do Rio de Janeiro
e São Paulo, onde o incentivo fiscal tem maior impacto, a influência de ampliação do pensamento sobre o fomento
foi absorvida. Os desafios, como sintetizados no fim do governo Dilma Rousseff, refletiam o acúmulo de mais de
uma década de diálogo.
O valor de enunciar essas prioridades não pode ser subestimado. Grande parte dos avanços dos últimos anos,
em nível local, deu-se inspirada nas ideias propostas pelo MinC a partir das gestões dos ministros Gilberto Gil e
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Juca Ferreira. Em muitos desses temas, o MinC não avançou – como na aprovação de uma legislação que permitisse um sistema de fomento diversificado ou na gestão do FNC nos moldes apregoados para outros entes –,
mas, inspirados pelas propostas levadas ao debate pelo governo federal, diversos estados e municípios estruturam
sistemas de fomento diversificados, contemplando diversidade de dinâmicas, desconcentração regional, democratização de recursos, simplificação do acesso e parcerias com a iniciativa privada.
Cabe observar o grau de enraizamento do debate e como se darão os desdobramentos neste novo contexto. Em
qualquer cenário, a cultura brasileira só poderá se desenvolver plenamente, nos seus diversos segmentos e regiões,
com um sistema de fomento mais plural e equilibrado, que contemple adequadamente a complexidade e a diversidade da cultura brasileira.
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PANORAMA DO INCENTIVO FISCAL À CULTURA
NOS ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL
Renata Rocha1
O texto ora apresentado se dedica a aprofundar e corroborar reflexões e discussões sobre o incentivo fiscal à cultura2
nas unidades federativas do país decorrentes da pesquisa Financiamento e Fomento à Cultura no Brasil: Estados e
Distrito Federal, realizada pelo Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, sob a coordenação de Albino Rubim
e financiada pelo Ministério da Cultura. Os dados reunidos em dois volumes (RUBIM; VASCONCELOS, 2017a;
2017b) consideram as diversas modalidades de fomento – fundos, leis de incentivo e outros mecanismos nos anos de
2014 e 2015 – e enfatizam estruturas institucionais, legislações e modelos existentes nos estados e no Distrito Federal.3
No capítulo introdutório do volume Financiamento e Fomento à Cultura nas Regiões Brasileiras são apresentados
os pressupostos teórico-metodológicos que subsidiaram a investigação, considerando três dimensões prioritárias:
a institucionalidade do financiamento e fomento à cultura; as informações sobre os gastos públicos em cultura; e os
modelos estaduais utilizados e os comparativos intrarregião (ROCHA; FERNANDES, 2017). Por se tratar de uma
reflexão que se dedica a um mecanismo de fomento em específico, tais dimensões foram adaptadas para esta
abordagem, ainda que se mantenham referenciais para a análise proposta.
O financiamento e o fomento à cultura no Brasil encontram como momento privilegiado a década de 1980, quando uma série de transformações é engendrada nesse âmbito. Em especial, data desse período a adoção do incentivo fiscal como modalidade privilegiada de estímulo à cultura. Tal processo não pode ser dissociado da crise
econômica internacional que irrompe em meados da década de 1970, contribuindo para a hegemonização do
pensamento econômico neoliberal, ao enfatizar a adoção de medidas de reorganização do modelo de acumulação
de capital, a busca pela recuperação da taxa de lucro pela eliminação de áreas ineficientes e pela concentração da
produção, bem como sua progressiva adaptação ao capital financeiro transnacional.
Ao analisar a crise de desenvolvimento das políticas culturais na América Latina, já na década seguinte, Néstor
García Canclini (1987) salienta que, no âmbito privado, “passam por uma reengenharia os processos de trabalho,
é dispensado pessoal, ganhos de trabalho são eliminados e os salários são reduzidos em relação ao custo de vida”4
(p. 39, tradução nossa). Já em relação ao Estado,

1 Professora da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Vice-coordenadora do Centro de Estudos Multidisciplinares
em Cultura (Cult) da UFBA e membro do corpo editorial de Políticas Culturais em Revista. E-mail: renataptrocha@gmail.com.
2 Uma primeira reflexão sobre a modalidade de incentivo fiscal nas unidades federativas foi realizada por Antonio Albino Canelas Rubim e Carlos
Beyrodt Paiva Neto no capítulo “Panorama do financiamento e fomento à cultura: estados e Distrito Federal” (2017). Nesse sentido, o texto ora
apresentado aprofunda e discute questões anteriormente assinaladas e oferece novos exemplos e problematizações. Espera-se, portanto, contribuir
para um dos principais propósitos da pesquisa: o de promover e incentivar novos estudos e pontos de vista sobre a relevante, e ainda pouco abordada,
temática do financiamento à cultura no Brasil.
3 Os capítulos que trazem os resultados finais da pesquisa a partir de um recorte regional, publicados no volume Financiamento e Fomento à Cultura
nas Regiões Brasileiras (RUBIM; VASCONCELOS, 2017a), são basilares para este panorama. Optou-se, porém, pela disponibilização de suas referências
ao final do texto, salvo em casos cuja menção se mostrou absolutamente necessária, a fim de evitar a reincidência de citações ao longo deste capítulo.
4 “Son reestructurados los processos de trabajo, se prescinde de personal, se suprimen conquistas laborales y se reducen los salarios en relación con el
costo de vida.”
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“[...] os gastos públicos com serviços sociais são restritos; incluindo o financiamento de programas educacionais e
culturais e o investimento na investigação científica, especialmente se não geram resultados imediatamente utilizáveis
para o desenvolvimento tecnológico nas áreas priorizadas pela política monetarista5 (GARCÍA CANCLINI, 1987, p.
39, tradução nossa).

Na América Latina, em especial nos países do Cone Sul e na América Central, essa conjuntura é enfatizada ainda
pelas ditaduras aos quais estão submetidos e por suas consequências nefastas, haja vista a destinação de grande
parte do orçamento estatal aos gastos militares e ao aparelho repressivo.
Referindo-se mais especificamente às políticas para a cultura impulsionadas pelo Estado, García Canclini (1987)
classifica esse paradigma como o da “privatização neoconservadora”, cujos principais agentes são, além dos setores
tecnocráticos do Estado, empresas privadas nacionais e internacionais. Os modos de organização das relações
entre política e cultura se baseiam na transferência das ações culturais públicas ao mercado, com o propósito
de reorganizar a cultura sob as leis deste último, buscando o consenso por meio da participação individual no
consumo. Sob tal perspectiva, cabe evidenciar a sintonia entre o neoliberalismo e a predominância do incentivo
fiscal, por meio da retração do papel do Estado no financiamento direto à cultura, resultando no protagonismo do
mercado. Paradoxalmente, esse processo não implica, em muitos casos, um aporte mais significativo de recursos
empresariais à cultura.

A legislação de incentivo fiscal à cultura no Brasil
Não é coincidência, portanto, que o incentivo fiscal à cultura tenha sido inaugurado e disseminado pelo governo
federal em 1986, com a criação da Lei no 7.505, a Lei Sarney,6 que introduz essa modalidade de fomento à cultura
por meio do abatimento de um porcentual do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas, destinado a doações, patrocínios e investimentos a instituições culturais. A lei é suspensa em 1990 pelo então presidente Fernando
Collor de Mello, que, no ano seguinte, promulga uma nova norma com propósito semelhante, a Lei no 8.313, ou
Lei Rouanet, como ficou conhecida, que também permite a dedução de Imposto de Renda por pessoas físicas e
jurídicas, com o diferencial de que o apoio deve se direcionar, a partir de então, a projetos culturais. Nesse sentido,
o vácuo existente entre a suspensão da Lei Sarney e a ampliação do uso da Lei Rouanet – que passa a operar em
volume maior de projetos apenas a partir de 1995 –, somado à simultânea retração do papel do Estado no financiamento direto da cultura, contribui para a difusão de um imaginário que estabelece a isenção fiscal como solução
possível para a grave crise então enfrentada pelo setor cultural.
Tal perspectiva resulta na proliferação de leis de incentivo fiscal, confeccionadas por municípios e estados, consolidando e dando centralidade a esse mecanismo no financiamento à cultura no país. Não se trata de uma coincidência, conforme já assinalado, o fato de que esse momento inaugural se dê justamente nos primeiros anos da década
5 “[...] se restringe el gasto público en servicios sociales; entre ellos, el financiamento de programas educativos y culturales, y las inversiones para investigación
científica, sobre todo si no dan resultados inmediatamente utilizables para el desarrollo tecnológico en las áreas priorizadas por la política monetarista.”
6 As referências da legislação mencionada neste capítulo foram disponibilizadas no Apêndice A do livro Financiamento e Fomento à Cultura nas
Regiões Brasileiras (RUBIM; VASCONCELOS, 2017a), que reúne todos os textos e normas legais identificados pela pesquisa.
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de 1990, entre a suspensão da Lei Sarney e a estruturação da Lei Rouanet. Datam desse período legislações que
criam o incentivo fiscal à cultura no estado do Rio de Janeiro e no município de São Paulo (1990), no Distrito Federal e em Mato Grosso (1991) e no estado de São Paulo (1994).
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Figura 1: Linha do tempo das leis de incentivo fiscal à cultura por data de criação
Fonte: elaboração própria7 a partir de sites institucionais dos estados e do Distrito Federal.
* Estados cuja lei de incentivo não estava em operação nos anos de 2014 e 2015.

A Figura 1 indica o ano de criação das leis de incentivo fiscal à cultura nas unidades federativas.8 As diferentes cores aludem às cinco regiões do país. A incidência de estados que instituíram uma legislação com esse propósito na
década de 1990 é significativa, conforme já referido: nada menos do que 15 entre os 20 que instituem o mecanismo.
Nesse sentido, cabe enfatizar a importância socioeconômica e populacional das unidades pioneiras, com especial
destaque para Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que representam respectivamente o
primeiro, segundo, quarto e nono lugar no ranking nacional do Indíce de Desenvolvimento Humano (IDH)9 e
reuniam, em 2015, cerca de 41% da população do país (IBGE, 2015).
Embora pareça óbvia a instituição do incentivo fiscal à cultura nas unidades federativas mais populosas, com maior
atividade econômica e mais amplos mercados culturais, os fatores que as levam a adotar tal mecanismo merecem
ser analisados de forma mais detida, visto que derivam de um conjunto complexo de condições econômicas, políti-

7 A elaboração das figuras presentes neste texto contou com a colaboração de Jaildo Rocha.
8 O Paraná, cuja lei de incentivo fiscal à cultura foi aprovada em 2011, efetuou uma tentativa anterior em 2001, porém, foi inviabilizada no mesmo ano
em razão de questionamentos quanto à sua inconstitucionalidade, com base na premissa de que não se pode vincular receita proveniente de impostos
à despesa (SEVERINO, 2017). Por esse motivo, optou-se por referenciar a lei posterior.
9 Correspondendo a 0,824 (DF); 0,783 (SP); 0,761 (RJ) e 0,731 (MG), segundo o estudo mais recente, realizado em 2010 (IBGE, 2017).
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cas, culturais, estruturais e conjunturais. Embora sejam características comuns entre os entes que tomam a dianteira
na implantação do mecanismo e o tornam o instrumento predominante de financiamento e fomento, seu relativo
êxito e sua predominância em estados cuja conjuntura é distinta em relação aos aspectos mencionados – como
Piauí, Roraima e Goiás – também merecem ser evidenciados.
A existência de uma previsão legal não garante, porém, o funcionamento do mecanismo. Entre as 20 unidades federativas que possuem leis de renúncia fiscal para o campo da cultura, em sete o mecanismo não se encontrava em
atividade nos anos de 2014 e 2015, conforme exposto na Figura 2. Via de regra, o início de sua operação depende
da regulamentação da norma que o institui, e, sob tal perspectiva, a data dos decretos com esse objetivo revela-se
como um indicativo de início das operações.
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Figura 2: Aderência ao incentivo fiscal em estados e no Distrito Federal nos anos de 2014 e 2015
Fonte: elaboração própria a partir de sites institucionais dos estados e do Distrito Federal.

Em sete estados, as leis de incentivo fiscal à cultura existentes não se encontravam em operação no período estudado, conforme explicitado na Figura 2, por razões diversas. Esse é o caso do Amapá, Acre, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina.
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No Acre, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Santa Catarina, o mecanismo já esteve em operação, tendo sido
suspenso após a instituição de novas legislações dedicadas ao fomento à cultura. Em Pernambuco, o incentivo
fiscal foi extinto em 2002, com a criação do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura) como
mecanismo único do Sistema de Incentivo à Cultura. O estado possui atualmente uma minuta que visa reativar
a renúncia fiscal. Da mesma forma, o Acre, ao fundar o Sistema Estadual de Cultura em 2010, determina que a
legislação então vigente se restrinja apenas ao fomento a projetos de natureza desportiva, sem, no entanto, regulamentar a modalidade de incentivo fiscal à cultura. Quanto ao Mato Grosso do Sul, com a instituição do Fundo
de Investimentos Culturais (FIC), em 2001, o mecanismo foi revogado. Em Santa Catarina, no ano de 2015, o
estabelecimento por lei de três fundos (para a cultura, o turismo e o esporte) revoga o regulamento de 1998 e
restringe o mecenato no campo da cultura à doação, pelas empresas, ao Fundo Estadual de Incentivo à Cultura
(Funcultural) (FIRJAN, 2015).
No Mato Grosso, a lei de incentivo, que data de 1991, é regulamentada cinco anos depois e permanece em operação até o ano de 2004. O Sistema Estadual de Financiamento à Cultura, criado em 2016, não menciona esse
mecanismo como um dos seus elementos. O Amapá, segundo o Manual das Leis de Incentivo publicado pela
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) em 2015, “não conta com uma lei de incentivo que
permita o investimento de parte do ICMS dos contribuintes para patrocínio a atividades culturais” (p. 35, grifo
nosso), em que pese a instituição de três diferentes leis com tal propósito (SESI, 2007). Já o Paraná implementa a
modalidade em 2014, mas possui projetos patrocinados apenas a partir de 2016 – fora, portanto, do escopo estabelecido para a pesquisa.
Entre os sete estados que não possuem leis de incentivo fiscal, cabe enfatizar algumas peculiaridades. Sergipe,
Rondônia e Alagoas possuem minutas em discussão, o que deverá alterar o quadro encontrado pela pesquisa nos
anos de 2014 e 2015. Não há indícios, porém, de que Tocantins e Paraíba tenham previsão de criar o mecanismo.
No caso do Espírito Santo, merece destaque a existência de legislação de incentivo à cultura em sua capital, Vitória,
desde o ano 1991. Já no Amazonas,
aventa-se como um fator limitador para o estabelecimento do incentivo fiscal à cultura pelo Estado a existência da
Política Estadual de Incentivos Fiscais e Extrafiscais, instituída pela Lei estadual no 2.826, de 2003, que prevê incentivos
para empresas industriais e agroindustriais – na forma de crédito, estímulo, diferimento, isenção, redução de base de
cálculo e crédito fiscal – do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), mesma fonte de receitas dedicadas
ao incentivo fiscal (GUMES; ROCHA, 2017, p. 162).

Conforme se depreende do panorama apresentado, novas pesquisas se fazem necessárias para uma visão mais
acurada e plural acerca dos processos que permeiam a instituição e a permanência e das motivações para a suspensão do incentivo fiscal à cultura como modalidade de fomento pelo Brasil.
Uma visitação aos segmentos contemplados nas leis, e na prática efetiva das legislações, também pode aportar
dimensões relevantes do fomento estadual à cultura via incentivo fiscal. Os segmentos mais citados nas legislações
são: patrimônio material, música, cinema, artes cênicas – de forma agrupada ou individualmente, como teatro,
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dança e circo –, artesanato, culturas populares e patrimônio imaterial. O elenco de temas, porém, é diversificado, incluindo áreas que apenas recentemente ganharam reconhecimento como objeto de políticas culturais. Seis
estados, por exemplo, preveem apoio a projetos de design; quatro, de gastronomia, televisão e rádio, bem como
periódicos e revistas informativas; três entes mencionam arquitetura e urbanismo, moda ou culturas digitais; e dois,
arte urbana.
Não foi possível, na pesquisa realizada, um levantamento preciso das áreas temáticas que conseguem efetivamente captar recursos,10 embora haja indícios de maior ocorrência de captação para projetos nas áreas de música popular, cinema e artes cênicas. Em outros segmentos, os índices de captação para projetos, em geral, apresentam-se
baixos. O descompasso entre a lei e sua aplicação pode ser elucidado pelo caráter inerente do incentivo fiscal, que
caminha sempre para aquelas esferas culturais mais passíveis de utilização mercadológica, por meio do marketing
cultural. O dilema entre o previsto na legislação e o praticado tem sido enfrentado por alguns dispositivos estaduais, que carecem de um olhar mais acurado para sua compreensão.

O incentivo fiscal e a institucionalidade da cultura
A proliferação e a formalização do incentivo fiscal à cultura contribuem efetivamente para a institucionalidade
do fomento nos estados e no Distrito Federal, ainda que se reconheçam os problemas advindos de sua adoção
como modalidade preponderante, sobre os quais este texto também se debruça. Em contraposição ao padrão
anterior de apoio direto – discricionário, intermitente e sem transparência, expresso por meio da lógica do
“balcão”11 –, o mecanismo institui procedimentos públicos como previsões orçamentárias anuais; comissões de
avaliação, ainda que possuam competências limitadas; e a adoção de parâmetros técnicos de análise. Trata-se,
sem dúvidas, de avanços, mesmo quando tensionados por tentativas de interferências de autoridades políticas
ou culturais.
A institucionalidade cultural também diz respeito a processos que se desenrolam de modo lento e gradativo, como
a formação e especialização profissional. A esse respeito, merece destaque, no país, o relevante papel desempenhado pela legislação federal de incentivo fiscal, quando a Lei Rouanet, a partir das alterações implementadas em
1995, passa a reconhecer a existência do trabalho de intermediação de projetos culturais, possibilitando a inclusão
nos projetos dos custos de serviços como elaboração de projetos, captação de recursos e administração de eventos culturais, entre outras atividades correlatas (REIS, 2002).
Não é, portanto, coincidência o fato de que, no ano de 1996, sejam criados os dois primeiros cursos de graduação
em produção cultural no Brasil, um na Bahia e outro no Rio de Janeiro. A denominação “produção cultural” torna-se institucionalmente predominante, bem como o modo mais usual de (auto)nomeação dos profissionais que
10 A pesquisa previa, em sua formulação inicial, uma etapa que consistia na efetivação de uma pesquisa de campo, com entrevistas presenciais
semiestruturadas, consolidação e validação in loco das informações coletadas, e investigação em acervos locais. A inviabilização dessa terceira etapa,
devido à ausência do repasse da segunda parcela, resulta em alguns prejuízos para a investigação; entre eles, evidencia-se justamente a análise mais
detida dos projetos que lograram captar recursos via incentivo fiscal.
11 Nesse sentido, mesmo que precedam o processo assinalado, a criação de fundos de cultura nos anos 1960, 1970 e 1980, nos estados de São Paulo,
Sergipe, Goiás e Ceará, não conformou uma dinâmica efetiva.
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trabalham nessa área (COSTA; MELLO; FONTES, 2010). O quase pioneirismo e a posterior predominância do
produtor cultural, para se referir à atividade de organização da cultura – em detrimento de noções como gestão,
ou ainda mediação, animação e promoção –, aparecem como singularidade brasileira, enfatizada por Albino Rubim
(OS FAZERES, 2008). Os estudos acerca dessa trajetória são ainda bastante recentes (COSTA; MELLO, 2016).
No que diz respeito às formas de gestão do incentivo fiscal à cultura, ainda que a prática possa resultar diversa das
normas que o regulamentam, alguns aspectos serão enfatizados. Cabe salientar, porém, que uma análise acurada
de tais processos demanda a realização de uma pesquisa de campo, não efetivada pela pesquisa ora abordada,
conforme já mencionado, ou mesmo uma investigação complementar com esse propósito.
Inicialmente, os procedimentos de seleção dos projetos contemplados por esses mecanismos, embora se atenham aos aspectos técnicos, apresentam diferentes formatos e critérios. Quase todas as unidades federativas
possuem uma etapa inicial de análise técnica especializada. Alguns estados, como a Bahia, utilizam as unidades
finalísticas da administração indireta e direta para apoiar e qualificar essa análise. Outros, como o Distrito Federal,
utilizam banco de pareceristas externos selecionados por meio de edital de credenciamento. Em poucos estados,
como no Rio Grande do Sul e em Goiás, a análise dos projetos que captam recursos via incentivo fiscal é realizada pelo Conselho Estadual de Cultura, o que demanda uma energia considerável de seus componentes e os
afasta do debate de outros temas relevantes para as políticas culturais. Em Roraima, a instância de análise possui
conformação mista – com igual participação de representantes do Estado, da sociedade civil e do Conselho
Estadual de Cultura.
Mais recentemente, estados como Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e o Distrito Federal adotaram o procedimento de cadastro de proposta cultural, cuja análise técnica e avaliação definitiva são realizadas apenas diante da
comprovação do patrocínio. A mudança leva em conta os dados estaduais e federais,12 que demonstram que o
baixo porcentual de captação entre os projetos aprovados vai de encontro ao alto investimento de recursos financeiros e humanos dos órgãos de fomento dedicados a essa etapa. Na Bahia, por exemplo, identificou-se que mais
de 80% dos projetos que efetivamente logravam captar recursos já apresentavam o comprovante de interesse de
captação antes de sua aprovação formal.
A diferença entre processos já informatizados e aqueles manuais aparece como outro dado a ser considerado na
análise. Bahia, Ceará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo possuem algum grau de informatização, ainda que muito diferenciados entre si com relação à amplitude do uso dos recursos da rede. A Bahia e
o Rio Grande do Sul possuem todo o processo informatizado, da apresentação à prestação de contas. Já no Rio
de Janeiro, o envio é feito pela internet, mas não há funcionalidades de gestão para análise, diligências, recursos e
prestação de contas no sistema.

12 Para que se tenha ideia, no ano de 2016, a Lei Rouanet aprovou 4.488 projetos. No mesmo período, apenas 2.814 lograram captar recursos. A esse
dado soma-se o fato de que, uma vez aprovada, a proposta fica apta a captar por até três anos (PAIVA NETO, 2017).
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Cabe tangenciar, ainda, os esforços de não concentração de patrocínios em determinados proponentes ou territórios. Muitos estados têm indicativo de teto de captação por proponentes, de forma a evitar a concentração
de captação em poucos agentes culturais. Na Bahia, esse cuidado envolve o cruzamento de sócios com projetos
apresentados por proponentes como pessoa física. Quanto às estratégias para evitar a concentração territorial do
patrocínio, há estados que estabelecem teto de captação por proponente de uma região, como no caso da Bahia.
Mesmo assim, os índices de concentração na capital, em geral, são bastante altos, como a média de 87% na Bahia
e de 75% no Rio de Janeiro para 2014 e 2015. Os estados que melhor se destacam nesse quesito são Minas Gerais,
com média de 51,77%, e Rio Grande do Sul, com média de 49%.

Porcentuais de dedução autorizados pelas unidades federativas
A adoção do incentivo fiscal à cultura pelos estados e pelo Distrito Federal se dá por meio da alocação anual de
um porcentual da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) para o setor cultural. A maioria
dos entes federados aponta um teto, relacionado normalmente do ano anterior. Paraná e São Paulo estabelecem
o limite de 0,2%; Bahia, Minas Gerais e Roraima, de 0,3%; Maranhão, 0,4%; Piauí e Rio Grande do Sul, 0,5%; e o
Distrito Federal, 1%.
Há, porém, configurações distintas. O Rio de Janeiro estabelecia um piso, indicando que o montante destinado
ao incentivo fiscal à cultura e ao esporte pelo Estado deveria estar entre 0,25% e 0,5%. A partir da Lei no 7.035,
de 7 de julho de 2015, porém, o valor destinado ao incentivo à cultura no Rio de Janeiro passou a ser fixado em
0,25%. Em Goiás, a lei estipula a destinação de 10 milhões de reais para renúncia.13 No Rio Grande do Norte
e no Pará, o valor é determinado anualmente pelo Poder Executivo. A legislação cearense, por sua vez, não
estipula um teto.
Evidentemente, o cálculo é impactado pela potência empresarial das unidades federativas, fator determinante de
sua arrecadação, e seus resultados dependem diretamente da autorização do uso dos recursos destinados para tal
fim, conforme demonstrado na Figura 3.

13 Os valores absolutos da despesa empenhada na função cultura, do incentivo fiscal efetivamente utilizado e a soma entre ambos nos estados e no
Distrito Federal em 2014 e 2015 estão disponibilizados nas Tabelas 1 e 2, ao fim do texto.
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Figura 3: Montante previsto para o incentivo fiscal nos anos de 2014 e 2015
Fonte: elaboração própria a partir de informações fornecidas pelos estados e pelo Distrito Federal (renúncia fiscal e recursos privados).

Resta evidenciado, portanto, que São Paulo, mesmo possuindo um dos menores tetos, é o estado que mais prevê
recursos para o incentivo fiscal à cultura, com uma média de 112,5 milhões de reais. Já o Piauí, com teto cinco vezes
maior, disponibilizou apenas 5,1 milhões de reais, em média.
Cabe reiterar que, à exceção do Rio de Janeiro, o que a legislação determina é um limite máximo, o que significa
que não há uma garantia legal de manutenção dos montantes destinados a cada exercício fiscal. São representativas as quedas nos recursos previstos em unidades federativas como o Distrito Federal – de 45 milhões de reais, em
2014, para 18 milhões de reais no ano seguinte. De modo diverso, em Roraima, o valor mais que duplica entre 2014
e 2015, de 650 mil reais para cerca de 1,39 milhão de reais.
Nos estados cujo montante é definido anualmente pelo Poder Executivo, o valor tendeu a permanecer idêntico
nos anos analisados. Esse é o caso do Ceará, Goiás e Rio Grande do Norte, que mantiveram as quantias de
18 milhões, 10 milhões e 6 milhões de reais, respectivamente. A exceção é o Pará, cujos recursos caem de 6,5 milhões para 3,87 milhões de reais.
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O incentivo fiscal e a complementação de recursos no campo da cultura
Quanto ao valor global destinado ao fomento à cultura, cabe enfatizar o caráter complementar do incentivo fiscal
ao do montante previsto pelo estado para a cultura. Nesse sentido, os gastos classificados na função cultura14 incluem também a manutenção e o investimento, o que significa que, se fosse possível considerar apenas os valores
de investimento, a proporção dessa participação seria ainda maior.
A Figura 4 ilustra o porcentual dos valores alocados pelo incentivo fiscal (soma da renúncia fiscal e dos recursos privados disponibilizados) em relação ao total alocado em cultura nos entes federados – ou seja, a soma da
despesa na função cultura, renúncia fiscal e aportes privados no setor cultural –, de forma a contribuir para o dimensionamento do papel do incentivo no quadro geral do financiamento à cultura dos estados que adotam essa
modalidade de fomento.
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Figura 4: Porcentual do incentivo fiscal em relação ao total dos gastos com cultura dos estados e do Distrito Federal nos anos de 2014 e 2015
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do Siconfi/Ministério da Fazenda (empenho) e de informações fornecidas pelos estados e pelo
Distrito Federal (incentivo fiscal).

14 A função cultura se refere a todo e qualquer gasto estatal classificado como atividade cultural. Para além do órgão estadual de cultura, as despesas
assim denominadas podem se referir a gastos de quaisquer outras entidades do governo do estado. Na realização deste estudo foram utilizados os
dados disponíveis no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro da Secretaria do Tesouro Nacional (Siconfi).
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O mecanismo tem um peso significativo em estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e
Piauí, representando em média 36,6%, 34,3%, 33,3% e 27,1%, respectivamente. Por outro lado, possui menor importância no Pará (4%), Distrito Federal (4,1%), Bahia (6,1%) e São Paulo (11%), considerando a média dos anos
pesquisados. É interessante perceber que, à exceção do Piauí, todos os entes federativos acima mencionados
– pertencentes aos dois extremos em relação à participação porcentual do incentivo fiscal à cultura – figuram
entre as dez maiores despesas empenhadas na função cultura em valores absolutos. Ou seja, a priorização desse mecanismo enquanto fonte complementar de recursos para o campo cultural não implica necessariamente
um menor aporte de recursos estatais; pelo contrário, revela uma opção política por um modo de direcionar
tais aportes.
Tal inferência pode ser corroborada, ainda, pelo aumento que o incentivo fiscal teve no conjunto geral do financiamento à cultura de Roraima, passando de 4,3%, em 2014, para 21,4%, em 2015. Tal processo não significou uma
redução nas despesas na função cultura; pelo contrário, ela é ampliada de 4,8 milhões para 7,6 milhões de reais nos
anos estudados. O salto do montante destinado ao incentivo fiscal, porém, é ainda superior: de 216 mil reais para
2 milhões de reais no ano seguinte.15
Ressalta-se, portanto, o destacado papel desempenhado pelo incentivo fiscal em relação à sua capacidade de
suplementação dos recursos destinados ao campo da cultura, seja por meio dos recursos públicos alheios à função
cultura, a renúncia fiscal, seja por meio dos aportes privados em menor medida. Tal mecanismo, se compreendido
como instrumento subsidiário para a diversificação e complexificação do financiamento à cultura, pode trazer
benefícios acentuados para a comunidade cultural.
Por outro lado, considerar apenas esse aspecto é incorrer no risco de submeter-se a uma lógica empresarial e
economicista, em especial se não são realizadas as ponderações, já recorrentes na literatura (PAIVA NETO,
2017; REIS, 2002; RUBIM, 2016), acerca da necessidade de reduzir o caráter concentrador do mecanismo –
quanto aos segmentos contemplados, territórios e proponentes – e de promover a ampliação da contribuição
das empresas de modo que se justifique seu poder de escolha quanto aos projetos a serem contemplados pelos
setores de marketing.
A esse respeito merece destaque a estratégia de destinação de recursos com a possibilidade de dedução do ICMS
aos fundos de cultura, e não apenas a projetos realizados pela sociedade civil, prevista na legislação de estados
como o Ceará, Paraná e Piauí, com a possibilidade de abatimento de 100% do valor investido, e Pará, com 80%.
Nesses casos, mesmo quando se opta por uma renúncia integral do montante a ser investido, a decisão sobre sua
alocação é estatal, o que contribui – ainda que não o garanta – para o estabelecimento de parâmetros e critérios
públicos de seleção. Cabe registrar, ademais, o fato de que, em outras unidades federativas para além das mencionadas, verifica-se a adoção de renúncia fiscal também para empresas mantenedoras dos fundos de cultura, nas
legislações atinentes a esse mecanismo, em específico.

15 Os valores absolutos da despesa empenhada na função cultura, do incentivo fiscal efetivamente utilizado e a soma entre ambos nos estados e no
Distrito Federal em 2014 e 2015 estão disponibilizados nas Tabelas 1 e 2, ao fim do texto.
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Recursos privados aplicados no incentivo fiscal
Ainda que a influência da esfera da União quanto à adoção das leis de incentivo fiscal à cultura pelos estados seja notória,
são observadas relevantes peculiaridades nas leis estaduais. Uma das dimensões mais expressivas em relação a esse aspecto são justamente os porcentuais da renúncia em relação aos valores alocados nos projetos. No plano federal, como já visto,
eles hoje giram em torno dos 100%, para áreas temáticas específicas,16 ou até mais, como ocorre na Lei do Audiovisual.
Para que se tenha uma ideia, segundo dados do SalicNet, mencionados por Paiva Neto (2017), em 2016, o porcentual de
alavancagem de recursos privados pelo mecenato foi de apenas 2,95%, correspondendo a 33,4 milhões de reais.17
As legislações expressam a relativa autonomia e a capacidade dos entes federados de não serem meros reprodutores nas normas federais de incentivo fiscal à cultura, no que diz respeito à necessidade de contrapartida das
empresas, o que não inviabilizou a existência e o funcionamento das leis. Bahia, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Norte e Roraima são exemplos em que o patrocinador deve contribuir com, no mínimo, 20% de recursos privados. Além disso, Bahia, Rio de Janeiro e Distrito Federal têm o incentivo fiscal reduzido para projetos que tiverem
em seu nome a marca, produto ou outro elemento identificador da incentivadora. O Distrito Federal e o Rio de
Janeiro reduzem ainda mais o incentivo fiscal concedido caso o projeto proponha a comercialização de produtos
vinculados ao patrocinador durante sua realização.
Por sua vez, Minas Gerais tem faixas de renúncia estabelecidas de acordo com o porte do patrocinador, mas todas
elas muito próximas de 100% do montante destinado ao projeto. Apenas os estados de São Paulo e Goiás têm
faixa única fixada em 100%, não exigindo contrapartida do patrocinador. Este também é o caso do Paraná, embora,
nos anos de 2014 e 2015, sua lei de incentivo não estivesse em operação.
Distrito Federal, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Sul têm porcentuais mais elevados para projetos na área patrimonial, em alguns casos chegando a 100%, sendo que os dois primeiros estabelecem critérios pontuados para
definir o porcentual da isenção em relação ao perfil do projeto. O Ceará é o único estado que propicia a dedução
de impostos na modalidade de investimento,18 permitindo a participação nos lucros obtidos pelo projeto. Nesse
caso, as modalidades (investimento, doação e patrocínio) e os porcentuais (50%, 100% e 80%, respectivamente)
seguem o mesmo padrão da Lei Sarney.
A Figura 5 explicita como se deu, na prática, a alocação porcentual de recursos privados por meio do mecanismo
de incentivo fiscal à cultura nas unidades federativas nos anos de 2014 e 2015.

16 Conforme estabelece o artigo 18 da Lei Rouanet. Para mais informações sobre esse tema, ver: PAIVA NETO, 2017.
17 Os valores da renúncia fiscal prevista, da renúncia fiscal realizada e dos recursos privados alocados nos estados e no Distrito Federal em 2014 e 2015
foram disponibilizados nas Tabelas 3 e 4, ao fim do texto.
18 Embora a modalidade de investimento esteja prevista nas legislações de incentivo à cultura do Piauí e de Goiás, não chegou a ser operacionalizada.
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Figura 5: Porcentual dos recursos privados alocados no incentivo fiscal nos anos de 2014 e 2015
Fonte: elaboração própria a partir de informações fornecidas pelos estados e pelo Distrito Federal.
* Os dados relativos ao Piauí não foram obtidos no órgão estadual de cultura.

A Figura 5 demonstra que o estabelecimento de diferentes porcentuais de isenção nas diversas modalidades
pelos estados não resulta em uma diversidade do aporte privado nas empresas. Ou seja, os entes que possibilitam
deduções maiores, ainda que a partir de parâmetros diversos (temático ou por tipo de apoio), não logram alocar
um porcentual de recursos privados que supere os 10%. Apenas dois estados logram superar os 20% de recursos
privados alocados – a Bahia e o Rio de Janeiro – e três conseguem mantê-los: Pará, Rio Grande do Norte e Roraima. O Rio Grande do Sul também se aproxima desse valor.
O panorama sugere, portanto, que as empresas que adotam o incentivo fiscal priorizam a minimização de alocação
de recursos no setor cultural, em detrimento da aplicação em segmentos com maior visibilidade e mesmo quanto
à divulgação da marca. Ou seja, o mecanismo, em lugar de contribuir para uma maior conscientização empresarial
em relação à relevância da cultura, seja como estratégia de marketing, seja como modo de expressar responsabilidade social, evidenciou a possibilidade de fazê-lo ao menor custo possível e, se permitido, a custo zero.
Alguns estados preveem, ainda, que a contrapartida do patrocinador se dê na forma de doação ao Fundo Estadual
de Cultura. Dois exemplos são Maranhão, com aporte de 2% do valor global do projeto a ser executado, e Rio
Grande do Sul, com um aporte de 5% ou 25% calculado sobre o montante a ser compensado.
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Critérios para a participação das empresas no incentivo fiscal à cultura
Na legislação analisada há também grande diversidade em relação ao montante que as empresas podem destinar
de seus impostos a patrocínios. Ceará, Goiás, Pará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte estabelecem porcentuais fixos que variam de 2% a 5% do ICMS devido. Os demais estados trabalham com faixas que indicam gradações diversificadas. Para empresas de menor arrecadação, Maranhão, Roraima e Rio Grande do Sul autorizam
a alocação de até 20% de seu imposto. O teto para empresas menores é de 5% no Amapá e de 3% no Distrito
Federal e em São Paulo. Entre os estados que utilizam faixas percentuais, é permitido às empresas de maior porte
dispor de até 5% do seu ICMS, sendo que no Paraná o limite é de 0,5% e em São Paulo de 0,038%. Minas Gerais e
Bahia possuem piso de 3% e 5%, respectivamente, e teto de 10%. A base para o cálculo, em geral, é a receita bruta
auferida no ano imediatamente anterior.
O destaque, nesse caso, é Rio Grande do Sul, cuja faixa de utilização do imposto varia de 3% a 20%, e cuja média
de empresas patrocinadoras no biênio estudado é de 255 empresas. O segundo estado de maior destaque nesse
quesito é Minas Gerais, com uma média no período pesquisado de 169 empresas patrocinadoras e uma faixa de
autorização de 3% a 10%. O Rio de Janeiro, por sua vez, que possui uma alíquota fixa de 4%,19 contou com uma
média de apenas 34 empresas patrocinadoras, embora seja o terceiro estado no que diz respeito à previsão de
recursos para o incentivo fiscal e o segundo no quesito captação.
De fato, os exemplos assinalados demonstram que o estabelecimento de uma variação em relação ao porcentual
de dedução permitido para as empresas, considerando o seu porte, pode resultar em uma base maior de patrocinadores. Além disso, verifica-se uma maior equidade na destinação de recursos e uma maior desconcentração
do investimento em projetos culturais. Um caso interessante, e que mereceria um maior aprofundamento, é o do
Piauí, que permite destinar um valor entre 15% e 100% do saldo devedor da empresa. O diferencial é que a decisão
acerca desse porcentual enfatiza não o porte da empresa, mas o cumprimento de critérios estabelecidos para o
projeto a ser patrocinado.
Além do critério que toma a dedução como base, a exigência de cadastro prévio para as empresas patrocinadoras
foi identificada em unidades federativas como o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A maioria, porém,
apenas verifica a capacidade e regularidade fiscal para autorizar a realização do patrocínio.
No que diz respeito ao número de empresas patrocinadoras que se utilizam do dispositivo, a pesquisa ora apresentada não logrou obter os dados em todas as unidades federativas. Tampouco existem pesquisas que realizem
levantamento de outras variáveis e cruzamento de dados para analisar essas diferentes configurações, já que outras
informações, como grau de concentração da economia ou tempo de existência do mecanismo, podem influenciar
nos diferentes resultados. Importante ressaltar, ainda, que este estudo não se debruçou sobre o investimento exclusivamente privado em cultura nesses estados, já que há empresas que realizam patrocínios culturais ou doações
sem utilizar o incentivo fiscal disponível.

19 Com a limitação de no máximo 1% desse porcentual para patrocínio de produções culturais estrangeiras ou doações destinadas à concessão de
bolsas de pesquisa ou de trabalho vinculadas à produção.
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Números mobilizados pelo mecanismo
Para ter uma visão mais nítida do lugar do incentivo fiscal nos estados e no Distrito Federal, pode-se recorrer aos
números dos recursos efetivamente mobilizados nessa modalidade de fomento. Os recursos previstos apontam
para as prioridades das políticas, mas sua efetividade depende do interesse das empresas em patrocinar projetos
culturais, bem como da possibilidade de habilitação para tal fim, conforme exposto. Desse modo, mesmo utilizando majoritariamente recursos públicos, esse mecanismo está atrelado a decisão e possibilidades empresariais.
A Figura 6 apresenta, portanto, os recursos efetivamente utilizados pelo incentivo fiscal nos anos de 2014 e 2015,
considerando o total captado (soma entre a renúncia fiscal e o aporte privado).
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Figura 6: Recursos mobilizados pelo incentivo fiscal nos estados e no Distrito Federal nos anos de 2014 e 2015
Fonte: elaboração própria a partir de informações fornecidas pelos estados e pelo Distrito Federal (renúncia fiscal e recursos privados).

De imediato, evidencia-se a desigualdade dos valores acionados. Eles podem variar de 216 mil reais em Roraima, em 2014, a 125 milhões de reais em São Paulo, no mesmo ano. Tomando o ano de 2015, os destaques em
termos de valores absolutos ficam com Rio de Janeiro, com 103,5 milhões de reais, São Paulo, com 100 milhões
de reais, e Minas Gerais, com 92,4 milhões de reais.20 A opção por esse modelo de fomento nesses três estados
é evidente.

20 Os valores da renúncia fiscal prevista, da renúncia fiscal realizada e dos recursos privados alocados nos estados e no Distrito Federal em 2014 e 2015
foram disponibilizados nas Tabelas 3 e 4, ao fim do texto.
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A predominância desse mecanismo se torna ainda mais poderosa se somarmos a essa atuação política do estado
os recursos captados por meio do incentivo fiscal federal, sejam eles derivados da Lei Rouanet ou da Lei do Audiovisual, nos estados assinalados, conforme demonstrado por Paiva Neto em capítulo publicado neste livro, dedicado a analisar o modelo federal de fomento. Tal sobreposição de dispositivos demonstra, de modo cabal, como
a isenção fiscal não só se transformou no mecanismo hegemônico de financiamento e fomento no plano federal,
mas também se tornou o modelo dominante de apoio financeiro em determinados estados, que hoje dependem
fortemente desse procedimento para lidar com a cultura.
Ainda a esse respeito, destaca-se a baixa captação da lei de incentivo do Distrito Federal ao serem comparadas as
Figuras 3 e 5, em contraposição à maioria dos estados, que via de regra traz dados bastante próximos em ambas.
Na primeira, o Distrito Federal prevê a destinação à renúncia fiscal dos montantes de 45 milhões de reais em 2014
e 18 milhões de reais em 2015; na segunda figura, consta que foram efetivamente captados, nos anos considerados,
apenas 5 milhões e 6,4 milhões de reais, respectivamente. Ao se debruçarem sobre tal aspecto, Taiane Fernandes e
Leandro Stoffels (2017) atentam para sua posição como terceiro maior captador da Lei Rouanet entre os estados
brasileiros nos dois anos estudados.

Algumas considerações
Ainda que não tenha sido possível obter todos os subsídios necessários à completude desta investigação, como
já assinalado, as informações levantadas permitem esboçar um primeiro e abrangente panorama do incentivo
fiscal nas unidades federativas do país. Particularmente, cabe destacar o esforço precursor – e exaustivo – de
levantamento, aglutinação e análise de informações empreendido pelos pesquisadores envolvidos no projeto
Financiamento e Fomento à Cultura nos Estados e Distrito Federal (RUBIM; VASCONCELOS, 2017a; 2017b),
que tomou como base um amplo leque de materiais e procedimentos – como legislações, bancos de dados
e portais de órgãos públicos, manuais, estudos, materiais publicados pela imprensa, blogues, editais públicos,
entrevistas com gestores públicos etc. Nesse sentido, a não realização da pesquisa de campo, conforme já
mencionado, prejudicou sobremaneira a reflexão proposta, em especial quanto aos aspectos qualitativos, de
difícil mensuração.
Ainda que se considerem as contribuições trazidas pelo incentivo fiscal ao campo da cultura – como a possibilidade de ampliação de recursos estatais e não estatais e de uma maior institucionalização –, cabe asseverar sua
transformação em modalidade predominante de fomento à cultura do país, com o capitaneamento da União, que
impulsiona experimentos em relevantes estados e municípios. Tal dado toma ainda maior relevo diante da sobreposição dessas diferentes esferas na disponibilização do mecanismo.
Verifica-se, ainda, a limitação do incentivo fiscal em relação à possibilidade de um financiamento mais democrático e universal, dada sua íntima afinidade com critérios de mercado e de marketing cultural, conforme sugere
sua concentração temática e territorial, ainda que tais dados careçam de um maior aprofundamento. Sob tal
perspectiva, a adoção, por alguns estados, da renúncia fiscal para doação aos fundos de cultura, seja como
contrapartida, seja como uma das modalidades previstas na legislação, pode ser assinalada como alternativa
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possível. Em outro viés, a possibilidade de maior renúncia a partir do porte das empresas também contribui para
uma maior diversificação.
A prevalência da renúncia fiscal em relação ao aporte privado torna o mecanismo, em grande medida, uma maneira dissimulada de apropriação privada de recursos públicos. Ou seja, a lógica do “balcão” se transfere do setor
público para o privado, já que as empresas patrocinadoras não são obrigadas a adotar quaisquer critérios ou procedimentos em seus processos seletivos. A aprovação prévia realizada pelo Estado, conforme já assinalado, adota
parâmetros apenas técnicos. Além disso, conforme indicado, os maiores porcentuais de renúncia são priorizados,
mesmo que em detrimento da visibilidade.
A partir das informações e discussões disponibilizadas ao longo deste capítulo, foram apresentados elementos que
podem auxiliar e – espera-se – estimular novas e diversificadas reflexões acerca do complexo campo do fomento à
cultura. Em especial, reitera-se a necessidade da formulação de parâmetros e indicadores que permitam um maior
cruzamento de dados, bem como a produção de séries históricas, que contribuam para a busca de alternativas
a esse modelo hegemônico, no sentido de torná-lo um modelo complementar em um panorama cujo fomento
reflita, justamente, a imensa diversidade da(s) cultura(s) em todo o país.
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Anexos
Tabela 1: Valores absolutos da despesa empenhada na função cultura, do incentivo fiscal efetivamente utilizado e a soma de ambos, nos estados e no Distrito Federal em 2014
UF

DESPESA EMPENHADA NA
FUNÇÃO CULTURA

INCENTIVO FISCAL
À CULTURA

TOTAL MOVIMENTADO

BA

R$ 249.141.980

R$ 19.149.855

R$ 268.291.835

CE

R$ 81.047.705

R$ 11.510.829

R$ 92.558.534

DF

R$ 179.300.668

R$ 5.249.176

R$ 184.549.844

GO

R$ 34.526.181

R$ 8.402.818

R$ 42.928.999

MA

R$ 93.684.540

R$ 14.854.363

R$ 108.538.903

MG

R$ 150.802.754

R$ 83.912.230

R$ 234.714.984

PA

R$ 120.852.073

R$ 5.735.000

R$ 126.587.073

PI

R$ 15.225.613

R$ 4.758.032

R$ 19.983.645

RJ

R$ 221.327.260

R$ 102.331.924

R$ 323.659.184

RN

R$ 36.076.265

R$ 6.463.250

R$ 42.539.515

RR

R$ 4.816.506

R$ 216.007

R$ 5.032.513

RS

R$ 95.042.657

R$ 43.500.000

R$ 138.542.657

SP

R$ 909.689.345

R$ 125.000.000

R$ 1.034.689.345

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do Siconfi/Ministério da Fazenda (empenho) e de informações fornecidas pelos estados e pelo
Distrito Federal (renúncia fiscal e recursos privados).
Tabela 2: Valores absolutos da despesa empenhada na função cultura, do incentivo fiscal efetivamente utilizado e a soma de ambos, nos
estados e no Distrito Federal em 2015
UF

DESPESA EMPENHADA NA
FUNÇÃO CULTURA

INCENTIVO FISCAL
À CULTURA

TOTAL MOVIMENTADO

BA

R$ 228.462.250

R$ 12.423.570

R$ 240.885.820

CE

R$ 63.736.547

R$ 11.626.459

R$ 75.363.006

DF

R$ 120.948.906

R$ 6.933.211

R$ 127.882.116

GO

R$ 35.978.732

R$ 8.668.853

R$ 44.647.585

MA

R$ 88.186.456

R$ 13.383.942

R$ 101.570.398

MG

R$ 154.978.653

R$ 92.385.698

R$ 247.364.351

PA

R$ 128.672.510

R$ 4.696.304

R$ 133.368.814

PI

R$ 12.597.575

R$ 5.500.902

R$ 18.098.477

RJ

R$ 175.191.723

R$ 103.494.206

R$ 278.685.929

RN

R$ 28.980.496

R$ 4.704.850

R$ 33.685.346

RR

R$ 7.609.576

R$ 2.067.218

R$ 9.676.794

RS

R$ 79.955.092

R$ 43.500.000

R$ 123.455.092

SP

R$ 909.689.345

R$ 100.000.000

R$ 1.009.689.345

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do Siconfi/Ministério da Fazenda (empenho) e de informações fornecidas pelos estados e pelo
Distrito Federal (renúncia fiscal e recursos privados).
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Tabela 3: Valores da renúncia fiscal prevista, da renúncia fiscal realizada e dos recursos privados alocados nos estados e no Distrito Federal em 2014
UF

RENÚNCIA FISCAL
PREVISTA

RENÚNCIA FISCAL
REALIZADA

RECURSOS
PRIVADOS
ALOCADOS

TOTAL
MOVIMENTADO
PELO MECANISMO

BA

R$ 15.000.000

R$ 15.000.000

R$ 4.149.855

R$ 19.149.855

CE

R$ 18.000.000

R$ 10.524.829

R$ 986.000

R$ 11.510.829

DF

R$ 45.000.000

R$ 5.046.158

R$ 203.018

R$ 5.249.176

GO

R$ 10.000.000

R$ 8.402.818

--

R$ 8.402.818

MA

R$ 16.683.692

R$ 14.158.812

R$ 695.551

R$ 14.854.363

MG

R$ 79.242.495

R$ 79.242.494

R$ 4.669.736

R$ 83.912.230

PA

R$ 6.532.000

R$ 4.588.000

R$ 1.147.000

R$ 5.735.000

PI

R$ 4.758.033

R$ 4.758.032

sem dados

R$ 4.758.032

RJ

R$ 78.685.943

R$ 78.685.942

R$ 23.645.982

R$ 102.331.924

RN

R$ 6.000.000

R$ 5.170.600

R$ 1.292.650

R$ 6.463.250

RR

R$ 650.000

R$ 172.806

R$ 43.201

R$ 216.007

RS

R$ 35.000.000

R$ 35.000.000

R$ 8.500.000

R$ 43.500.000

SP

R$ 125.000.000

R$ 125.000.000

--

R$ 125.000.000

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do Siconfi/Ministério da Fazenda (empenho) e de informações fornecidas pelos estados e pelo
Distrito Federal (renúncia fiscal e recursos privados).

Tabela 4: Valores da renúncia fiscal prevista, da renúncia fiscal realizada e dos recursos privados alocados nos estados e no Distrito Federal em 2015
UF

RENÚNCIA FISCAL
PREVISTA

RENÚNCIA FISCAL
REALIZADA

RECURSOS
PRIVADOS
ALOCADOS

TOTAL
MOVIMENTADO
PELO MECANISMO

BA

R$ 15.000.000

R$ 9.378.856

R$ 3.044.714

R$ 12.423.570

CE

R$ 18.000.000

R$ 11.515.459

R$ 111.000

R$ 11.626.459

DF

R$ 18.000.000

R$ 6.434.563

R$ 498.648

R$ 6.933.211

GO

R$ 10.000.000

R$ 8.668.853

--

R$ 8.668.853

MA

R$ 17.696.484

R$ 12.573.495

R$ 810.447

R$ 13.383.942

MG

R$ 84.302.306

R$ 84.302.305

R$ 8.083.393

R$ 92.385.698

PA

R$ 3.877.669

R$ 3.757.043

R$ 939.261

R$ 4.696.304

PI

R$ 5.500.902

R$ 5.500.902

--

R$ 5.500.902

RJ

R$ 78.934.359

R$ 78.934.358

R$ 24.559.848

R$ 103.494.206

RN

R$ 6.000.000

R$ 3.763.880

R$ 940.970

R$ 4.704.850

RR

R$ 1.399.369

R$ 1.653.775

R$ 413.443

R$ 2.067.218

RS

R$ 35.000.000

R$ 35.000.000

R$ 8.500.000

R$ 43.500.000

SP

R$ 100.000.000

R$ 100.000.000

--

R$ 100.000.000

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do Siconfi/Ministério da Fazenda (empenho) e de informações fornecidas pelos estados e pelo
Distrito Federal (renúncia fiscal e recursos privados).
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FUNDOS DE CULTURA NO BRASIL: ATUAÇÃO NOS
ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL 1
Luana Vilutis2
Antonio Albino Canelas Rubim3
Carlos Beyrodt Paiva Neto4
Refletir sobre os fundos estaduais de cultura no Brasil é o que propomos realizar nesta apresentação. Abordar suas
características e finalidades, conhecer a diversidade de modelos e a complexidade que trespassam a gestão desse
importante instrumento de financiamento à cultura. Para tanto, será preciso olhar para o contexto de criação dos
fundos, sua organização e seu funcionamento institucional nas diferentes unidades federativas.
Os alcances práticos e os desafios enfrentados para garantir o caráter democrático, republicano e transparente
dos fundos de cultura são questões presentes de modo transversal nesta análise. A relação entre fundos de cultura
e incentivo fiscal bem como a influência da tendência nacional do fomento à cultura nos estados brasileiros são
abordagens inevitáveis do percurso trilhado aqui.
Os dados utilizados neste artigo são provenientes da pesquisa Financiamento e Fomento à Cultura no Brasil:
Estados e Distrito Federal, realizada em 2016 pelo Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura da Universidade Federal da Bahia (Cult/UFBA) (RUBIM; VASCONCELOS, 2017). A pesquisa teve como objetivo analisar
o financiamento e fomento à cultura praticado pelos estados brasileiros e pelo Distrito Federal, tomando como
base os anos de 2014 e 2015. Foram consideradas as diversas modalidades existentes, como fomento direto não
reembolsável (por exemplo, editais de fundos de cultura) e patrocínio por meio de incentivos fiscais, além de
outros mecanismos de financiamento e fomento, como empréstimos reembolsáveis (linhas de crédito), prêmios e
investimentos.
É importante esclarecer e diferenciar alguns conceitos que orientaram a pesquisa e constituem o pano de fundo
da abordagem que faremos aqui. A distinção entre fomento e financiamento é a principal. O fomento à cultura foi
caracterizado como ação pública ou programa organizado de apoio, incentivo ou investimento, com normas e rotinas que podem assumir diferentes formatos (créditos, fundos, incentivo fiscal, investimento etc.). O financiamento
à cultura, por sua vez, foi concebido de maneira mais ampla, como todo recurso organizado e público voltado para
a cultura, o que inclui desde políticas de fomento e modalidades de apoio não institucionalizadas até recursos de
manutenção de espaços, pagamento de pessoal e despesas administrativas.

1 Uma versão deste texto integra o Panorama do Financiamento e Fomento à Cultura nos Estados e Distrito Federal (RUBIM; PAIVA NETO, 2017).
2 Doutora em cultura e sociedade pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pesquisadora do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura
(Cult) da UFBA, onde realizou a pesquisa Financiamento e Fomento à Cultura no Brasil: Estados e Distrito Federal.
3 Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura
(Cult), professor do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (Pós-Cultura) da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Coordenador da pesquisa Financiamento e Fomento à Cultura no Brasil: Estados e Distrito Federal.
4 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Foi secretário de Fomento e
Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura (MinC) (2015-2016/maio).
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Além de tratar da diversidade de mecanismos de fomento e financiamento em operação nos estados e regiões
do país, a pesquisa nacional realizada pela UFBA contemplou uma análise do marco normativo do fomento à
cultura nos estados por região do país, sendo possível depreender o seu grau de institucionalidade, a partir de um
estudo dos sistemas de fomento instituídos em lei, da existência de incentivo fiscal e fundos de cultura e de sua
regulamentação formal. O marco institucional do financiamento à cultura por região compreendeu um estudo
da estrutura do órgão executor das políticas culturais em cada unidade federativa, com uma análise do setor de
fomento e de seu fluxo de gestão administrativa. No que diz respeito ao parâmetro dos recursos mobilizados, a
pesquisa contemplou um estudo dos orçamentos previstos e executados para a função cultura e especificamente
para os fundos de cultura nos anos de 2014 e 2015.
O foco deste texto é nos fundos de cultura dos estados e do Distrito Federal. Com o objetivo de refletir acerca das
recorrências e singularidades da atuação desses fundos no Brasil, abordaremos suas características heterogêneas
e suas diversas formas de funcionamento; conheceremos os diferentes contextos de criação dos fundos estaduais
e sua relação com o modelo federal de fomento à cultura; analisaremos sua projeção orçamentária e os alcances
de sua execução nos anos de 2014 e 2015, para ao final sistematizar os múltiplos desafios existentes na gestão dos
fundos de cultura no Brasil.

Fundos de cultura: instrumentos heterogêneos
Ainda que os fundos de cultura sejam a modalidade de fomento mais presente nos estados e no Distrito Federal,
como se observará adiante, torna-se necessário assinalar, antes de tudo, que esse termo parece designar estruturas muito distintas entre si. Essa diversidade refere-se não apenas a características e finalidades dos fundos, mas
também a sua forma de operação, seu fluxo de gestão, usos e composição orçamentária, entre outros aspectos. É,
portanto, fundamental que a análise dos fundos de cultura busque qualificá-los, estudando a diversidade de casos
existentes. O necessário aprofundamento da pesquisa sobre os fundos de cultura existentes no país deve ter como
ponto de partida a delimitação das características encontradas sob essa denominação. É o que faremos aqui.
Os fundos de cultura constituem uma modalidade de financiamento complexa, heterogênea e plural. Reconhecidas muitas vezes como complementares e mais abrangentes que o incentivo fiscal, as finalidades dos fundos de
cultura costumam ser associadas à promoção da diversidade cultural, à transversalidade da cultura, ao desenvolvimento cultural e à participação social. A transparência e a descentralização territorial do fomento à cultura também
são características amplamente difundidas dos fundos de cultura. Um olhar mais aprofundado e verticalizado nos
permitirá identificar os alcances e limites dessas dimensões.
Embora os editais públicos sejam, de fato, o mecanismo de fomento direto mais difundido e praticado no âmbito
dos fundos de cultura, é importante destacar que não é somente de editais públicos que vivem os fundos. Além de
apoiar projetos da comunidade cultural, muitos fundos também custeiam despesas do órgão público de cultura e
financiam programas institucionais. A depender de sua configuração, podem chegar até a operar apoios discricionários, comumente conhecidos como “balcão”.
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No que diz respeito à organização e ao funcionamento institucional dos fundos de cultura, o cenário também é
heterogêneo e complexo. Entre os estados brasileiros, existem desde fundos com etapas de divulgação, inscrição,
seleção e acompanhamento institucionalizados e transparentes até alguns fundos que não obedecem a nenhum
trâmite ou rotina institucional a não ser o encaminhamento e a decisão unilateral do dirigente estadual da cultura.
Vemos ainda que os fundos de cultura também são contingenciados e sofrem com as instabilidades da política
cultural do Estado brasileiro. Mesmo instituídos e regulamentados por lei, há fundos de cultura que deixaram de
operar. Ou seja, embora representem um avanço em relação à democratização do acesso à cultura no Brasil, os
fundos de cultura ainda constituem um desafio a ser consolidado, ampliado e fortalecido institucionalmente.
Os fundos de cultura existem formalmente em quase todos os estados e no Distrito Federal. A única exceção
é o estado do Pará. O surgimento dessa modalidade de fomento, com determinadas exceções, apresenta uma
sintonia fina com a diversificação das políticas culturais nos anos 2000, após a prevalência quase única do incentivo
fiscal, principalmente na década anterior, conforme podemos ver nos dados apresentados por Renata Rocha no
texto que integra esta publicação.
Na Figura 1 temos a linha do tempo de criação dos fundos estaduais de cultura, em que as alterações no fomento
à cultura são reveladas com nitidez.
AC
AM*

RJ*
SC
RS
MS
SP*

1965

TO
PB

CE

SE
GO

1975

MG
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MT

AL
PE

2005

PI

Região:

Centro-Oeste

Nordeste

Norte

Figura 1: Ano de criação das leis de fundo de cultura nos estados e no Distrito Federal
* Estados cujos fundos não estavam em operação em 2014 e 2015.
Fonte: elaboração própria a partir de sites institucionais dos estados e do Distrito Federal.
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O descompasso de temporalidades entre o aparecimento de leis de isenção fiscal (anos 1990) e leis de fundos
de culturas (anos 2000) expõe, de modo cristalino, mudanças que ocorrem nas relações entre o Poder Público
e a cultura no Brasil e servem de signos expressivos das alterações relativas ao papel assumido pelos estados
e pelo Distrito Federal no âmbito das políticas culturais e do fomento público à cultura no país. A emergência
desses mecanismos em períodos distintos não pode ser ignorada ou menosprezada como indicador de relevância histórica. Ainda que de maneira não radical, demarca as fronteiras, mesmo nebulosas, entre momentos
distintos da história dos enlaces entre Estado e cultura no país, com destaque para o tema do financiamento e
fomento à cultura.
A criação de fundos nas décadas de 1960, 1970, 1980 e mesmo 1990 pode ser considerada atípica em relação à
tendência de institucionalização do fomento à cultura no Brasil, que começou nos anos 1990, por meio das leis
de incentivo fiscal, e se consolidou nos anos 2000. Um olhar mais atento aos fundos de cultura criados antes dos
anos 2000 revela haver apenas uma existência formal, pois muitos tardaram a ser regulamentados e a entrar efetivamente em operação. Esse foi o caso de Sergipe, cujo Fundo Estadual de Desenvolvimento Cultural e Artístico
(Funcart) foi criado em 1975, mas entrou em operação apenas a partir da sua regulamentação e reformulação,
ocorrida em 2001.
Vemos que isso também ocorreu em outras regiões do país. O primeiro fundo de cultura do Centro-Oeste foi
criado em Goiás, no ano de 1979. Entretanto, sua regulamentação levou quase seis anos para acontecer e uma nova
versão do fundo foi criada em 2006, com o Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, regulamentado em 2012.
O fundo de cultura do Distrito Federal também tardou a ser implementado: foi criado em 1991 e contou com duas
reformulações, uma em 1999 e outra em 2008, quando passou a operar uma série de medidas bastante inovadoras,
como a vinculação orçamentária de 0,3% da receita líquida do Distrito Federal ao fundo, a execução regionalizada
de projetos e a proibição do uso dos recursos do fundo em ações do próprio órgão de cultura.
O caso de São Paulo é ainda mais expressivo, pois, apesar de ser o primeiro fundo de cultura a ser criado no país
(em 1965), nunca entrou em operação. O fundo do Rio de Janeiro também só existe formalmente, pois não há
registros de sua operação desde a sua criação, em 1998. A peculiaridade da Região Norte merece ser mencionada,
uma vez que todos os fundos de cultura foram criados a partir de 2010, com exceção do estado de Tocantins, que
instituiu seu fundo em 2003, embora só tenha passado a operá-lo dez anos depois. Talvez o caráter recente dos
fundos de cultura do Norte ajude a compreender por que a maioria deles ainda não se encontra em operação.
Essas experiências revelam que, apesar de alguns fundos de cultura terem sido criados antes dos anos 2000, foi a
partir da primeira década do novo milênio que a maioria deles foi regulamentada, reformulada e entrou em operação. Outro aspecto que chama atenção diz respeito ao perfil que os fundos adquiriram nos estados nos últimos
15 anos. A difusão de editais de seleção e chamadas públicas, a diversificação das áreas temáticas contempladas,
a busca pela garantia orçamentária, a ênfase territorial e a preocupação com a descentralização do fomento à
cultura, bem como algumas limitações de acesso aos fundos pelos órgãos de cultura e sua consequente ampliação
para a comunidade cultural, são algumas características dos fundos de cultura que passaram a vigorar a partir de
regulamentações recentes.
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É notória a influência do processo de instituição do Sistema Nacional de Cultura (SNC), que prevê a criação
de fundo de cultura como um dos componentes básicos do sistema, ao lado de conselho e plano de cultura,
empreendida a partir de 2005 e impulsionada com maior ênfase a partir de 2010 pelo governo federal para descentralização e democratização das políticas públicas no campo cultural. Mesmo que essa iniciativa não tenha conseguido efetivamente alterar a composição do Fundo Nacional de Cultura nem diminuir as discrepâncias existentes
entre incentivo fiscal e fundo de cultura no modelo federal de fomento à cultura, a narrativa amplamente difundida
de democratização do acesso à cultura por meio de editais e da importância de sistemas territoriais de cultura nos
estados e municípios para recebimento de futuras transferências de fundo a fundo certamente encontrou ressonância nos estados brasileiros.
A ampliação do orçamento para execução de políticas culturais é uma das principais motivações de criação dos
fundos de cultura identificadas na pesquisa. A diversificação dos instrumentos do fomento público à cultura é
um desdobramento da mudança de configuração da institucionalidade do fomento à cultura no país. Chamadas
públicas, editais setoriais, temáticos, de intercâmbios e apoios plurianuais a grupos e equipamentos com cotas
de distribuição territorial dentro dos estados revelam a preocupação de diversificar as modalidades de fomento
público, ampliar o acesso à cultura e aprimorar as políticas culturais para além da prática recorrente de financiar
grandes eventos.
Essas experiências revelam a necessidade de investigar as motivações existentes para a criação dos fundos de
cultura, as dificuldades e as tensões em seu processo de regulamentação e os desafios para efetivar sua operação.
Um dos aprendizados que este estudo preliminar de fundos de cultura explicita é que a criação de um fundo de
cultura não significa seu efetivo funcionamento. A pesquisa revelou que, apesar de criados em 25 estados e no
Distrito Federal, os fundos não estavam em funcionamento em nove estados no período analisado (2014 e 2015).
A própria regulamentação da lei do fundo de cultura, via decreto, pode ser rápida ou bastante demorada. Enquanto Bahia e Minas Gerais, por exemplo, regulamentaram seus fundos no mesmo ano de criação, outros estados
demoraram mais de cinco anos, como Alagoas, Ceará, Goiás, Piauí e Tocantins, e alguns estados nem sequer
regulamentaram e operacionalizaram seus fundos, como Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo. No Acre, a não
regulamentação do fundo não impediu sua atuação. Mas a regulamentação não implica sempre o funcionamento
dos fundos. O descompasso entre criação, regulamentação e atividade efetiva pode ser grande. A Figura 2 mostra
os fundos em funcionamento no país no período compreendido pela pesquisa.
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Figura 2: Fundos estaduais de cultura em funcionamento no Brasil (2014/2015)
Fonte: elaboração própria a partir de sites institucionais dos estados e do Distrito Federal.
*O fundo de cultura de Roraima entrou em operação em 2016.

Num primeiro momento, chama atenção na Figura 2 a ampla expansão de estados com leis de fundos de cultura. Se compararmos com o mapeamento das unidades federativas que dispõem de incentivo fiscal, vemos que,
enquanto apenas um estado não possui fundo de cultura (Pará), sete não dispõem de lei de incentivo fiscal. Entretanto, a aparente predominância do mecanismo de fomento denominado fundos de cultura deve ser relativizada.
A Figura 2 demonstra que, em nove estados, o dispositivo, apesar de existir, não se encontrava em funcionamento
em 2014 e 2015. De todos os estados da Região Norte, apenas no Acre e no Tocantins estava ativo. Dos quatro estados do Sudeste, os fundos eram vigentes em dois deles, Espírito Santo e Minas Gerais, e inativos em São Paulo e no
Rio de Janeiro. No Nordeste, os fundos não funcionavam em dois estados: Maranhão e Piauí. No Sul, o fundo não
estava ativo no Paraná. O Centro-Oeste aparece como a única região do país com fundos de cultura atuantes em
todas as suas unidades federativas. Veremos mais adiante que, além disso, a região se destaca também por ter fundos estaduais de cultura com recursos significativamente superiores aos montantes destinados ao incentivo fiscal.
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Além da inatividade de nove dos 26 fundos de cultura legalmente criados no país, outro indicador das suas limitações torna-se escancarado por meio do acionamento dos valores movimentados por eles em comparação com
os recursos mobilizados pelo incentivo fiscal, seja no plano federal, seja em patamares estaduais. A discrepância
quantitativa desses dois mecanismos indica os pesos diferenciados atribuídos aos dispositivos de fomento pelas
políticas culturais dos respectivos estados e do Distrito Federal.
Os Gráficos 1 e 2, apresentados a seguir, referentes aos anos de 2014 e 2015, respectivamente, possibilitam visualizar as comparações entre os recursos utilizados pelo incentivo fiscal e pelos fundos nos estados e no Distrito
Federal. Os dados apresentam a soma de todos os valores utilizados pelos mecanismos de incentivo fiscal e pelos
fundos de cultura. No que diz respeito ao incentivo fiscal, os valores referem-se à soma da renúncia com a contrapartida das empresas patrocinadoras.
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Gráfico 1: Valores utilizados pelo fundo de cultura e incentivo fiscal no Brasil em 2014
Fonte: elaboração própria a partir de informações fornecidas por órgãos estaduais de cultura e sites institucionais dos estados e do Distrito Federal.
*Amapá, Amazonas e Rondônia não possuem nenhum mecanismo ativo. Paraná não possuía nenhum mecanismo ativo em 2014.

Com pequenas alterações, o padrão de gastos de recursos por meio do incentivo fiscal ou dos fundos de cultura
se mantém em 2015.

108

financiamento, gestão, cidadania e formação

140

Montante (milhões de reais)

120
100
80
60
40
20
0

AC AL BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE

Ano de exercício:

Fundo de cultura – 2015

PI

RJ RN RR RS SC SE

SP TO

Incentivo fiscal – 2015

Gráfico 2: Valores utilizados pelo fundo de cultura e incentivo fiscal no Brasil em 2015
Fonte: elaboração própria a partir de informações fornecidas por órgãos estaduais de cultura e sites institucionais dos estados e do Distrito Federal.
*Amapá, Amazonas e Rondônia não possuem nenhum mecanismo ativo. Paraná não possuía nenhum mecanismo ativo em 2015.

A observação torna patente que a proliferação dos fundos para quase todos os estados e o Distrito Federal, com
exceção do Pará, não significa que esse mecanismo de fomento tenha colocado em xeque o intenso predomínio
do incentivo fiscal. Por certo, a situação passou a ser mais nuançada, mas o volume de recursos acionados pelo incentivo fiscal nas unidades federativas aparece como muito maior que aquele mobilizado pelos fundos de cultura.
A análise dos Gráficos 1 e 2 permite constatar que, dos 13 estados que foram detectados com leis de incentivo
fiscal em funcionamento, quatro deles se destacam com vultosos volumes de recursos: Rio de Janeiro, acima de
100 milhões de reais; São Paulo, entre 100 milhões e 125 milhões de reais; Minas Gerais, mais de 80 milhões de
reais; e Rio Grande do Sul, maior que 40 milhões de reais.
No caso dos fundos de cultura, das 17 unidades federativas com o dispositivo em funcionamento, os quatro maiores exemplares – Bahia, Distrito Federal, Goiás e Pernambuco – envolvem recursos de aproximadamente 30 milhões de reais cada um em 2015. Quando se observam os estados que mantêm os dois mecanismos de fomento,
tem-se que em Minas Gerais a predominância do incentivo fiscal ocorre de modo intenso, e na Bahia e no Distrito
Federal, na contramão, o fundo de cultura representou dois terços do fomento via incentivo fiscal, configurando
casos singulares de inversão entre esses mecanismos.
A prevalência do incentivo fiscal torna-se ainda mais notável se aos recursos estaduais forem somadas as verbas captadas dos mecanismos federais, como a chamada Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual. Tal conjunção demonstra de
modo cabal como o fomento à cultura no Brasil está dependente e submisso às lógicas do incentivo fiscal. A presença
mais recente dos fundos de cultura ameniza tal supremacia, ao abrir alternativas em alguns estados, mas o quadro geral
continua marcado por esta quase unilateral subordinação das políticas de financiamento e fomento ao incentivo fiscal.
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A análise dos fundos não deve se restringir à dimensão financeira, já que há outros aspectos essenciais para qualificar a política de fomento, como: garantir a diversidade cultural; ampliar a quantidade de segmentos contemplados;
assegurar a pluralidade de agentes culturais com acesso às políticas; garantir procedimentos institucionalizados
para divulgação e para a seleção dos projetos apresentados; contemplar a diversidade estética; e desconcentrar o
apoio regional; entre outras dimensões relevantes a serem consideradas.

Entre o previsto e o executado, a gestão do possível
Para um melhor entendimento de como os fundos estão constituídos no Brasil, a análise pode começar pelo seu
planejamento orçamentário e seus gastos efetivos. O Gráfico 3 revela a ordem de recursos previstos nas leis
orçamentárias anuais (LOAs) para os fundos estaduais de cultura nos anos de 2014 e 2015. Apesar da ausência
de alguns dados, que se mostraram impossíveis de serem conseguidos sem a realização da pesquisa de campo, as
informações reunidas foram consideradas significativas para desenhar um panorama dos recursos planejados nos
estados e no Distrito Federal para serem aplicados nos seus fundos de cultura.
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Gráfico 3: Recursos previstos para os fundos de cultura de estados e do Distrito Federal nos anos de 2014 e 2015
Fonte: elaboração própria a partir das leis orçamentárias anuais dos estados e do Distrito Federal.
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Ainda que o Gráfico 3 expresse uma previsão orçamentária que pode ou não ser realizada, nele ficam transparentes algumas opções das políticas culturais estaduais. Em um conjunto de estados, pode-se constatar a intenção de
estabilidade e manutenção dos fundos. Na Bahia, no Distrito Federal, no Mato Grosso do Sul, em Pernambuco, no
Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Tocantins, isso ocorre com o acréscimo de valores aos fundos entre 2014
e 2015. Em Goiás e na Paraíba, estão previstas notáveis injeções de recursos, ainda que o patamar inicial da Paraíba
seja baixo. No Acre, em Alagoas, no Mato Grosso e em Sergipe, o decréscimo previsto, mesmo complicado para o
campo cultural, não comprometeria a manutenção dos fundos como alternativa de fomento. Não podemos dizer
o mesmo das dramáticas diminuições de recursos previstas para o Ceará e o Rio Grande do Norte, que afetaram
sobremaneira os fundos nesses estados. Já os valores previstos para Minas Gerais apontam para manutenção do
fundo como quase uma formalidade. O aumento planejado para Minas Gerais de 2014 para 2015, mesmo relevante,
não altera a fragilidade e a irrelevância do fundo em um estado com tal envergadura política, econômica e cultural.
O Gráfico 3 apontou a intenção de investimento na cultura, via fundos. Como já visto, tais números não são
desprezíveis para serem considerados no âmbito das políticas culturais, mas não são suficientes, em plenitude, pois
não expressam recursos efetivamente destinados à cultura. Cabe registrar quais as verbas que, de modo concreto,
apoiaram, via fundos, o campo cultural, como pode ser observado no Gráfico 4.
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Gráfico 4: Recursos utilizados pelos fundos de cultura de estados e do Distrito Federal nos anos de 2014 e 2015
Fonte: elaboração própria a partir de sites institucionais dos estados e do Distrito Federal.
*Não foram encontrados os dados do Piauí.
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Cabe esclarecer que os recursos gastos em um ano não se referem apenas aos projetos selecionados naquele período.
Muitos projetos têm seu apoio em mais de uma parcela, cujo desembolso está vinculado ao cronograma de execução do
projeto, que pode ocorrer em diferentes exercícios. Dessa forma, é comum a execução orçamentária de determinado ano
contemplar projetos de outros anos. O Acre, por exemplo, em 2015, em um ano atípico, só pagou os compromissos assumidos em 2014. Em 2015 foi editada resolução que passou a determinar pagamento sempre no exercício vigente, podendo a realização do projeto avançar para o ano seguinte. Em Minas Gerais, aconteceu algo similar nos anos de 2014 e 2015.
Diversas análises surgem como possíveis com base no Gráfico 4 e por meio do confronto entre seus dados e aqueles
inscritos no Gráfico 3. Uma primeira constatação: o Gráfico 4 apresenta muito mais dissonâncias entre os anos que
o Gráfico 3, o que indica que a desejada manutenção, expressa no planejamento, encontrou dificuldades de tradução
nos gastos efetivados. Apenas um estado, Alagoas, mantém valores de execução bastante próximos entre 2014 e
2015. Pequenos aumentos marcam Espírito Santo e Sergipe, enquanto Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraíba,
Pernambuco, Santa Catarina e Tocantins exprimem ampliação maior nos gastos de seus fundos de cultura. Pequenas
variações negativas aparecem na Bahia, no Ceará e no Mato Grosso; já os fundos do Acre, do Mato Grosso do Sul,
do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul sofrem pesadas perdas: aproximadamente 90% para o Acre; 71%
para o Rio Grande do Norte, 62% para o Rio Grande do Sul e mais de 50% para o Mato Grosso do Sul. Assim, a
instabilidade aqui aparece como muito mais acentuada que no planejamento.
Análise significativa resulta da comparação dos Gráficos 3 e 4, entre o planejado e o executado pelos fundos de cultura. Apesar da ausência de dados de alguns estados, como Roraima, que poderia ser sanada pela pesquisa de campo
infelizmente não realizada, certas observações podem ser registradas. De imediato, ganha realce o descompasso
entre o planejado e o executado, presente em quase todos os estados e no Distrito Federal, o que aponta para dificuldades e instabilidades da gestão pública da cultura. Além do mais, para agravar a situação, a desconexão decorre, na
ampla maioria dos casos, de um desembolso muito abaixo do planejado nos anos de 2014 e 2015.
Diversos estados estão nessa circunstância: Goiás, Santa Catarina, Tocantins e mesmo o Distrito Federal, apesar
de o decréscimo entre o planejado e executado ser acentuado em 2015 e acontecer um aumento razoável do valor
executado do fundo de 2014 para 2015. O Acre, igualmente, encontra-se nesse bloco, pois apresenta uma diminuição
pequena em 2014 e uma bem pronunciada em 2015. No Ceará acontece o inverso: intensa queda em 2014 e uma
depreciação menor em 2015. Mato Grosso, Pernambuco e Sergipe também estão no rol dos estados que sofreram
decréscimos entre o planejado e o executado, ainda que em patamares menores.
Em suma, em 11 unidades federativas, os fundos de cultura trabalharam com orçamentos menores que o planejado
em ambos os anos e, na maioria dos casos, a diminuição foi acentuada. Nos quatro estados restantes, ocorrem situações diversas. Na Bahia, a execução é maior que o planejado em 2014 e menor em 2015, mas as variações não são
muito significativas. No Rio Grande do Sul, a execução também é maior que a planejada em 2014, mas em 2015 ocorre drástica queda. Na Paraíba, depois de uma queda dramática em 2014, quando o fundo quase inexistiu, aconteceu
um forte aumento do realizado em relação ao previsto, com uma grande ampliação de recursos para o fundo. Alagoas
e Minas Gerais configuram um horizonte excepcional. Neles, o orçamento executado é maior que o planejado em
2014 e 2015. No caso de Alagoas, o incremento é pequeno. Em Minas Gerais, a ampliação em 2014 foi expressiva e
em 2015 mais leve, mas cabe registrar que o fundo de cultura nesse estado apresenta-se bastante raquítico em relação
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aos recursos destinados à cultura por ele. Em resumo, a análise comparativa desvela intensa dificuldade e instabilidade
na execução dos fundos de cultura na maior parte dos estados, com poucas exceções.
Um olhar mais atento da execução e gestão dos fundos de cultura revela a importância da articulação intragovernamental da pasta da cultura com os órgãos de planejamento e gestão do Estado. A projeção orçamentária dos fundos
de cultura é aprovada ou reprovada por esses órgãos e muitas vezes seus técnicos desconhecem as peculiaridades
do campo da cultura. É frequente que o orçamento projetado para os fundos de cultura não seja aprovado e liberado
integralmente de uma vez, mas ocorra ao longo do ano, conforme o órgão de cultura presta contas das despesas efetuadas parcialmente pelo fundo a cada mês. Essa lógica de operação via complementações orçamentárias dificulta a
execução dos fundos, torna mais moroso seu desembolso e limita a autonomia do órgão de cultura para sua operação.
Os recursos mobilizados pelos fundos, sem dúvida, são importantes, mas eles expressam apenas uma parcela da
realidade desses mecanismos de fomento cultural. Outras dimensões devem ser agregadas à análise para uma compreensão mais satisfatória dos fundos estaduais. Um dado relevante, ainda associado ao tema das verbas, diz respeito
às possíveis fontes de recursos para os fundos. Em geral, tais legislações apontam diversas possibilidades de fontes.
Elas, entretanto, não se traduzem em verbas efetivas. Os fundos, na quase totalidade dos casos, funcionam com base
em uma única fonte de recurso, do próprio tesouro estadual.
Em algumas circunstâncias, as leis dos fundos preveem entidades mantenedoras, como acontece nos estados da
Bahia, Pernambuco e Santa Catarina. Tais instituições mantenedoras são empresas que adiantam recursos devidos
ao Estado, sob o formato de ICMS. Elas normalmente recebem 100% de isenção fiscal e têm seus nomes associados
ao fundo de cultura, mas não a nenhum projeto específico. A vantagem dessa modalidade é que gera uma entrada
formal de recursos para o fundo de cultura e ajuda a consolidar sua configuração contábil-financeira. Como efeito
indireto desse modelo, os municípios recebem parcela desse depósito, em razão do repasse dos 25% obrigatórios do
Fundo de Participação Municipal (FPM) em todas as movimentações que envolvem o ICMS. Desse modo, o fundo
auxilia gestores municipais na disputa por recursos para suas políticas.
Há também os casos de fontes de fora do campo da cultura, como Sergipe. O seu fundo de cultura prevê a destinação de um porcentual das multas de infração de trânsito arrecadadas pelo Detran, assim como fontes derivadas da
própria atividade cultural, como receita de ingressos de equipamentos geridos pelos estados e multas por dano ao
patrimônio histórico. Em outros estados, como contrapartida do mecanismo de incentivo fiscal, parte dos recursos
captados é destinada ao fundo, como acontece no Rio Grande do Sul e no Maranhão.
Ainda sobre a fonte de recursos, alguns estados consignam em lei porcentual mínimo para os orçamentos dos fundos.
A Constituição Federal, no parágrafo 6o do artigo 216 (introduzido em 2003 pela Emenda Constitucional 42), autoriza
estados e Distrito Federal a vincular ao fundo estadual de fomento à cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida. O
Distrito Federal e Goiás parecem ser os únicos entes com fundo em operação que utilizam o dispositivo constitucional. Essa vinculação é importante, pois resultou em maior previsão de recursos nas LOAs, mesmo que não tenham sido
plenamente gastos na execução. No Acre também existe previsão de 0,5% da receita tributária líquida para o fundo,
mas esse dispositivo parece não ser executado. Pernambuco possui um piso absoluto em torno de 30 milhões de reais
previsto em lei. Santa Catarina já teve previsão de piso, com vinculação de receita, mas foi excluído da lei em 2008.
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Para além dos recursos, os fundos podem ser qualificados por meio do estudo de sua organização e seu funcionamento institucionais. Uma análise com base nos dados captados demonstra que eles estão vinculados a diversas
estruturas organizacionais nos estados e no Distrito Federal. De qualquer modo, a existência de estruturas específicas
para a gestão dos fundos de cultura representa um avanço no sentido da institucionalização do fomento à cultura.
Elas apresentam dimensões institucionais diferenciadas: algumas mais complexas e outras ainda simples. Em circunstâncias normais, a existência de órgãos de gestão dos fundos implica a definição de rotinas administrativas, em uma
perspectiva democrática e republicana, pois são desenhados processos de seleção e tramitação mais transparentes.
Tais processos abarcam variadas possibilidades. Em algumas unidades federativas existe uma relação com os conselhos
estaduais de cultura. No Distrito Federal, o conselho participa do processo de seleção. Na Bahia, ele indica dois membros
para cada comissão setorial de seleção. No Rio Grande do Sul, um terço dos membros das comissões de seleção era
apontado pelo conselho, um terço provinha dos municípios do estado e outro terço da própria secretaria. Outros estados,
como Goiás, utilizavam recursos como pareceristas externos. Na Bahia, as comissões de seleção, em 2014, eram compostas de membros indicados pelo conselho estadual, de consultas à comunidade cultural e da própria secretaria, garantindo
sempre a presença, nas comissões, de membros oriundos de Salvador, da Bahia e de outros estados brasileiros.
Diversos desses processos adotavam comissões de seleção para os editais dos fundos, com composições diferenciadas
e com maior ou menor autonomia de decisão. Em polos distintos, tínhamos situações em que as comissões possuíam
plena autonomia de deliberação sobre os projetos a serem aprovados e tinham composição representativa das áreas
temáticas envolvidas e maioridade de membros de especialistas da sociedade civil, ou situações opostas, com comissões
com pouca autonomia e com composição exclusiva de membros do próprio órgão estadual de cultura. Neste último caso,
os processos de seleção, ainda que mais formalizados, se aproximam, perigosamente, da situação anterior de decisões
unilaterais e sem critérios bem delineados. O mesmo ocorre em contextos em que o conselho realiza a seleção, mas a
composição do conselho não é paritária e tampouco prevê eleição de seus membros, como é o caso do fundo de Sergipe.
O caráter democrático, republicano e transparente do fundo depende, por conseguinte, da institucionalidade de sua
gestão. Ele requer: estruturas institucionais definidas; pessoal especializado; ampla divulgação; procedimentos transparentes de inscrição, seleção, acompanhamento e prestação de contas; critérios públicos; e comissões de seleção
qualificadas, com participação de pares indicados por segmentos culturais e possuidoras de autonomia e liberdade
de decisão. A relação com os conselhos estaduais de política cultural pode também colaborar para que os fundos
adquiram esse caráter democrático, republicano e transparente.
A divulgação conjunta ou dispersa dos editais do fundo de cultura igualmente se constitui em variável a ser considerada na transparência para assegurar procedimentos mais democráticos e republicanos. A divulgação conjunta
dos editais, em determinado período do ano, permite uma maior mobilização dos diversos agentes e comunidades
culturais. Tornar o fundo, como alternativa de fomento à cultura, cada vez mais conhecido da sociedade representa
passo relevante para agendar socialmente o tema das políticas culturais e suas políticas de financiamento, agora mais
abrangentes. Tais procedimentos encontram-se vigentes em gestões como as de Pernambuco e Bahia.5

5 Para conhecer mais profundamente o panorama do fomento público à cultura no Nordeste, ver FREIRE; VILUTIS, 2017.
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Fundos de cultura: múltiplos desafios
Todo esse conjunto de elementos conforma os fundos de cultura e lhes dá suas especificidades. Uma pesquisa focada
nos fundos pode ser muito útil para analisar os modelos de gestão e os diversos procedimentos desenvolvidos pelos
fundos de cultura. O conhecimento mais sistemático e a troca de experiências, por certo, colaborariam muito no aprimoramento dos fundos de cultura dos estados e do Distrito Federal. Entre os aspectos que necessitam ser investigados
estão as relações entre os órgãos de cultura, as secretarias da Fazenda e as procuradorias jurídicas, componentes cruciais
da realização satisfatória e sem atropelos dos fundos de cultura. Tais relações, em geral, são complexas e mesmo tensas.
A liberação dos recursos dos fundos quase sempre ocasiona apreensões. Em alguns estados, elas delimitam até o formato do fundo, como acontece em Sergipe, no qual o repasse para o fundo é fracionado e nunca em seu valor global.
A compreensão mais aprofundada da configuração dos fundos requer ainda a análise de outras dimensões. A existência ou não de contrapartidas e seus porcentuais previstos nos fundos aparecem como dado importante na sua caracterização. Como os fundos, em princípio, buscam abarcar acontecimentos culturais mais amplos, inclusive aqueles que
não possuem alternativas de sustentabilidade própria, eles não deveriam, preferencialmente para garantir tal amplitude,
requerer contrapartidas, na contramão do que acontece, por exemplo, com o Fundo Nacional de Cultura, que limita o
apoio em até 80% do valor total dos projetos e exige a utilização de 20% de recursos do ente apoiado. Diversos fundos
estaduais espelhavam, em algum grau, essa anomalia do Fundo Nacional de Cultura. Minas Gerais, Piauí e Sergipe
solicitam 20% de contrapartida para projetos apoiados pelos seus respectivos fundos de cultura. Mato Grosso e Distrito
Federal solicitam aos proponentes de direito privado contrapartida de 10%, podendo ser oferecida em bens ou serviços.
A distribuição interna dos recursos do fundo para atender projetos da secretaria e da sociedade possui condições
diferentes e porcentagens variáveis de contrapartida. No caso de Sergipe, os projetos da secretaria podem ter até
40% de seus recursos financiados pelo fundo, e os outros 60% dos recursos dos projetos a Secretaria de Estado da
Cultura (Secult) precisa captar ou retirar do orçamento próprio. No que diz respeito aos projetos da sociedade civil,
o fundo financia até 80% de seus recursos, com 20% de contrapartida da organização proponente. No Mato Grosso,
a contrapartida para o Poder Público é de 25%. Já o Mato Grosso do Sul exige contrapartida apenas para o Poder
Público, em porcentuais que variam de 5% a 25%, a depender da população do município. Em diversos estados não
há exigência de contrapartida, como na Bahia.
Outro aspecto a ser considerado diz respeito à possibilidade de utilização ou não de recursos dos fundos de cultura pelo
próprio órgão de cultura dos estados e do Distrito Federal. Em alguns estados, esse procedimento é proibido, sendo a
totalidade de recursos do fundo destinada a projetos oriundos de agentes e comunidades culturais. Alguns estados aceitam o uso de recursos do fundo pelos órgãos de cultura apenas para custeio das atividades gerenciais do próprio fundo,
mas proíbem que projetos do Executivo sejam apoiados. Em outros, limites para o uso de recursos pelo órgão cultural
estão definidos na legislação, como acontece no Acre. Em outras situações, a utilização do fundo pelo próprio órgão de
cultura parece ser algo corriqueiro. Em Alagoas, recursos destinados ao programa Cultura Viva e aos mestres populares
do programa Patrimônio Vivo provêm do fundo de cultura. A definição acerca da utilização ou não dos recursos dos
fundos pelos órgãos estatais responsáveis pela cultura apresenta-se como fundamental, pois, no limite, o fundo transforma-se em uma mera formalidade, já que, em verdade, pode funcionar apenas como biombo para os gastos estatais.
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O tema da utilização dos recursos dos fundos é complexo, pois envolve diversas outras dimensões. Em alguns estados, os fundos podem apoiar governos municipais, como ocorre em Minas Gerais, Tocantins e Acre. Na Bahia, existe
essa previsão, mas ela não vem sendo praticada. Em outros estados, o apoio do fundo aos municípios não acontece. O
esclarecimento das diferentes modalidades passíveis de utilização dos recursos dos fundos emerge com centralidade
na caracterização dos fundos. Ele reivindica a realização de novas e específicas pesquisas que busquem conhecer em
profundidade tais aspectos, vitais para os fundos estaduais de cultura.
O acionamento de rotinas administrativas claras e o uso de procedimentos informatizados devem ser aspectos considerados na análise. Os fundos, em geral, mobilizam agentes, projetos e recursos bem variados, implicando uma teia
complexa de procedimentos, que devem, em situação ideal, possuir agilidade e transparência. Pesquisar os investimentos realizados pelos estados e pelo Distrito Federal no horizonte da informatização parece ser dado substantivo para
o entendimento mais consistente dos fundos de cultura. A investigação demonstrou que, apesar da complexidade
dos procedimentos envolvidos, ainda é muito baixa a utilização da informática na gestão dos fundos. Poucos estão em
processos mais avançados, que abarquem divulgação, inscrição, acompanhamento, prestação de contas etc. Nessa
situação podem ser lembrados Bahia e Rio Grande do Sul. O Distrito Federal utiliza o Sistema de Apoio às Leis de
Incentivo à Cultura (Salic) do Ministério da Cultura, em seu módulo destinado aos editais. Mato Grosso do Sul e Goiás,
a partir de 2015, investiram nessa área; Pernambuco aprovou, em 2016, previsão de criação de sistema informatizado
para cadastrar produtores culturais e projetos do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura/PE). O uso
parcial da informática para dar conta de algumas dessas dimensões pode ser verificado em Minas Gerais, que possibilitava o cadastro de inscrição pela rede, mas previa depois o envio físico dos materiais. Na maioria dos casos, o recurso
aos procedimentos informatizados, tão comuns na sociedade contemporânea, inclusive na brasileira, ainda parece ser
muito distante, com evidentes prejuízos para o funcionamento dos fundos de cultura, sua agilidade e sua transparência.
Uma última variável deve ser mobilizada para uma compreensão mais rigorosa dos fundos de cultura: sua delimitação
temática. A análise primeira dessa dimensão investiga as áreas temáticas previstas nas leis dos fundos de cultura. Ela
mostra a amplitude de áreas envolvidas. Patrimônio, artes, cinema, culturas populares e museus aparecem citados em
mais da metade das leis vigentes de criação dos fundos de cultura. Com menor incidência estão áreas como: gestão
e produção culturais, arquitetura e urbanismo, culturas digitais, gastronomia, rádio, televisão e periódicos.
Como tais previsões, em geral, apresentam-se como maiores do que os horizontes temáticos que os fundos conseguem efetivamente abranger, uma segunda análise necessita recorrer às áreas nas quais o apoio foi realizado de modo
concreto. O panorama encontrado aparece como menos diverso que o indicado nas possibilidades inscritas nas leis
dos fundos. Tal redução de possibilidades, entretanto, não inibe a existência de áreas contempladas singulares, como:
culturas indígenas no Acre, no Tocantins, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul; grafite e quadrinhos no Mato
Grosso; culturas digitais na Bahia e em Goiás; artes integradas e moda como possibilidades em editais mais gerais
como no Distrito Federal.
Um estudo mais aprofundado e específico daria um panorama interessante dos setores e temas fomentados pelos
fundos de cultura, inclusive permitindo analisar se o conceito ampliado de cultura, reivindicado por quase todas as
gestões das unidades federativas, tem se traduzido efetivamente em apoio aos novos segmentos assimilados pelo
campo cultural.
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Uma ampliação do estudo envolvendo fundos municipais também ofereceria importantes aportes para compreender
limites, alcances e inovações desses mecanismos de fomento no conjunto das unidades da federação. Para tanto,
torna-se fundamental a realização de trabalho de campo, com pesquisas qualitativas e quantitativas seriadas que combinem estudos horizontais com análises verticais que abarquem a complexidade dos fundos de cultura e os múltiplos
desafios de sua implementação democrática, transparente, republicana e plural.
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A EXPANSÃO DO CAPITALISMO CULTURAL-DIGITAL:
UMA PROPOSTA DE REVISÃO DO CÁLCULO DO PIB
DA CULTURA NO BRASIL
Elder Patrick Maia Alves1

Introdução
Em 2015, o Instituto de Estatística da Unesco lançou o The Globalization of Cultural Trade: a Shift in Consumption – International Flows of Cultural Goods and Services (2004-2013). O fato mais inovador do estudo é a separação entre os bens culturais e os serviços culturais, aspecto que exigiu da Unesco o cruzamento de diversos
dados aduaneiros, o cruzamento dos indicadores do sistema de Balanço de Pagamento Estendido e o desenho
de novas metodologias quantitativas de desagregação de dados envolvendo 161 países. Os bens culturais foram
classificados de acordo a sua materialidade e tangibilidade (CDs, DVDs, design, arquitetura, obras de arte em
geral, artesanato, celebrações, espetáculos, livros, publicações e shows ao vivo, entre outros); já os serviços culturais
estão diretamente vinculados aos fluxos digitais e aos novos serviços cultural-digitais, profundamente ligados ao
que a Unesco chamou de desmaterialização. A desmaterialização é realizada mediante a digitalização dos conteúdos, principalmente os conteúdos cinematográficos, musicais, editoriais e os jogos digitais. Por exemplo, uma
peça teatral consumida in loco é classificada como a oferta de bem cultural; caso o seu conteúdo seja licenciado e
veiculado nas plataformas on-line de compartilhamento digital, torna-se um serviço cultural. Uma visita presencial
a um museu diz respeito à fruição de um bem cultural; se o seu consumo é feito mediante os sites de empresas e
organizações especializadas, torna-se um serviço cultural. A venda e o consumo de um livro são classificados como
um bem cultural; já a leitura de um e-book – seja ela feita no microcomputador ou por meio de um suporte de
leitura especializado, como o Kindle, da Amazon – é classificada como a realização de um serviço cultural.
Os serviços culturais são aqueles criados, distribuídos, comercializados e consumidos por meio das diversas plataformas digitais e dos serviços de assinatura individualizados amparados na tecnologia do streaming, por empresas
como Netflix, Amazon, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Play e Twitch. São, pois, serviços ancorados em modelos de negócios que têm a digitalização como centro do processo. De acordo com a Unesco, a exportação total
de bens culturais alcançou, em 2012, o valor de 212,8 bilhões de dólares, muito superior aos 108,4 bilhões de dólares
registrados em 2004. A América do Norte e a Europa foram responsáveis por 49,1% do total de exportações; já o
sul e o leste asiático responderam por 45,5% das exportações. No que tange às importações, o valor total importado foi de 168,3 bilhões de dólares, sendo que a América do Norte e a Europa importaram 61,7% do total, ao passo
que o sul e o leste asiático importaram 26,1%. No que concerne aos serviços culturais, o maior exportador global são
os Estados Unidos, posicionando-se muito à frente dos demais exportadores, apresentando um saldo comercial
1 Graduado em ciências sociais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), mestre e doutor em sociologia pela Universidade de Brasília (UnB) e
pós-doutor em sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). É professor associado I da Universidade Federal de Alagoas (Ufal),
membro do Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS) da mesma instituição, líder do Núcleo de Estudos em Economia Criativa, Inovação,
Turismo e Desenvolvimento Regional (Manancial) e membro do Grupo de Pesquisa Cultura, Memória e Desenvolvimento (CMD/UnB). É membro
do Comitê Sociólogos do Futuro da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS). É especialista em economia da cultura, economia criativa, mercados
culturais e sociologia econômica.
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positivo de 68,6 bilhões de dólares, superior ao somatório dos outros 14 maiores exportadores de serviços culturais.
Essa assimetria revela que a vanguarda do processo de criação artístico-cultural, consolidada em torno do processo
global de digitalização dos conteúdos e licenciamento dos direitos comerciais desses mesmos conteúdos, tem
nome e sobrenome: as grandes corporações norte-americanas de tecnologia digital, inovação tecnológica e agora
também de criação e controle comercial dos conteúdos digitais culturais. De acordo com Frédéric Martel, essas
corporações são Google, Apple, Facebook e Amazon – o Gafa.
No final de 2017, a norte-americana Netflix – uma das poucas companhias que ainda não pertencem ao Gafa – já
possuía cerca de 102 milhões de assinantes em todo o mundo, espalhados por 190 países (e um faturamento, em
2014, de 5,5 bilhões de dólares). O concorrente direto da Netflix, a Amazon Vídeo (com 60 milhões de assinantes
mundo afora), anunciou um plano de expansão para mais de 200 países. Já o Spotify abrigava, em meados de 2016,
mais de 40 milhões de assinantes, bem à frente do seu concorrente direto, a Apple Music, que amealhava cerca de
15 milhões de assinantes (Deezer, Digital Music Report, 2015). No entanto, nos últimos 15 anos, o mercado que mais
se digitalizou e incorporou a grande inflexão dos serviços cultural-digitais foi o fonográfico-musical. Em 2014, 46% de
toda a música consumida no planeta já foi digital, ficando os conteúdos musicais fruídos por meio de suportes físicos
com outros 46% e as performances musicais ao vivo com 8%. No mesmo ano, a receita das empresas que oferecem
os serviços musicais digitais subiu 39% (cerca de 1,5 bilhão de dólares), contribuindo diretamente para que a esfera
digital-musical alcançasse a cifra de 6,85 bilhões de dólares, ante 4,4 bilhões de dólares em 2009 – crescimento de
56% em apenas seis anos. A venda de conteúdos digitais por meio dos serviços de assinatura já representa 23%
de todo o faturamento das companhias globais detentoras dos direitos autorais e dos licenciamentos. Apenas o
YouTube (pertencente à Google) mantém mais de 1 bilhão de usuários e consumidores de música em todo o mundo.
No Brasil, em 2014, a venda de música digital cresceu 30,5%, granjeando um faturamento de 246 milhões de dólares
(cerca de 850 milhões de reais), sendo que as receitas com os serviços de assinatura cresceram 22% em relação ao
ano anterior, posicionando o Brasil como o nono maior mercado musical do globo. Ainda em 2014, cerca de 28%
dos brasileiros já consumiam música por meio das plataformas digitais. No que tange aos serviços de assinatura via
streaming, as principais operadoras de telefonia móvel firmaram parcerias com empresas globais desse segmento.
Deezer e Napster, por exemplo, fecharam parcerias com a Vivo. O grupo Universal Music estabeleceu parceria com
o Banco Bradesco, que resultou no lançamento do Bradesco Music, serviço de streaming que já opera ao custo mensal de 4,90 reais, com acesso a cerca de 1 milhão de faixas musicais e 50 mil vídeos. Em 2014, aproximadamente um
terço dos acessos ao YouTube no Brasil já era feito por meio dos dispositivos móveis, notadamente os smartphones.
O processo de desmaterialização evidenciado pela Unesco exige uma revisão geral das metodologias de aferição
do cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) da cultura, no Brasil e no mundo. Para tanto, como já sustentamos em
outras oportunidades (ALVES, 2016, 2017), é preciso forjar e mobilizar um guia conceitual-analítico que permita
compreender as múltiplas interfaces e interdependências envolvendo a criação artístico-cultural, as novas tecnologias digitais, os processos de inovação tecnológica e a consecução de novos modelos de negócios e racionalidades
empresariais no âmbito dos mercados culturais. A Figura 1 apresenta a síntese desse guia conceitual-analítico, cujo
propósito fundamental é compreender a estruturação e expansão global do que temos nomeado de capitalismo
cultural-digital. A condição fundamental de existência desse novo capitalismo concerne ao processo de digitalização do simbólico, que se divide em quatro processos associados: 1) o intenso processo de aumento da velocidade
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de armazenamento e transmissão de dados por parte da rede mundial de computadores (internet), materializado
na tecnologia contemporânea do streaming; 2) a profusão global dos dispositivos digitais móveis (notadamente
os smartphones); 3) a convergência digital, que liga e conecta diversos dispositivos entre si, múltiplos suportes e
linguagens, originando o fenômeno transmídia; e 4) o advento da internet 2.0, fase específica da internet na qual a
esmagadora maioria dos conteúdos e dados (textos, notícias, vídeos, músicas, mensagens, imagens etc.) é criada,
compartilhada e consumida pelos próprios usuários, conectados e engajados nas principais redes sociais digitais
globais, como Facebook, Instagram, WhatsApp (as duas últimas de propriedade da primeira), YouTube e Twitter.
Os quatro processos descritos criaram as condições, diretas e indiretas, para o fortalecimento das cinco principais
corporações globais digitais e de tecnologia (o Gafa, mais a Microsoft), que agora também são poderosas compradoras, distribuidoras e comercializadoras de conteúdos de arte, cultura e entretenimento por meio dos múltiplos
modelos de negócios, sendo o principal deles a oferta dos serviços cultural-digitais de assinatura via streaming.

Capitalismo
cultural-digital

Digitalização
do simbólico

Streaming

Dispositivos
móveis

Convergência

Internet 2.0

Gafa

Serviços
culturais
Figura 1: Corpus conceitual-empírico acerca do capitalismo cultural-digital
Fonte: elaboração do autor.

A Figura 2 complementa a Figura 1 e a operacionaliza empiricamente. O capitalismo cultural é composto de
diversos mercados cultural-digitais globais, interdependentes e concorrentes entre si. Em cada um dos mercados
cultural-digitais, atuam seis agentes estruturais: 1) as empresas cultural-digitais especializadas; 2) os trabalhadores
das artes, da cultura e do entretenimento; 3) as organizações estatais e semiestatais de financiamento, assessoria e
apoio; 4) as empresas não culturais; 5) os bancos e organizações financeiras privadas; e 6) os consumidores (famílias). Há três aspectos estruturais que diferenciam os mercados cultural-digitais contemporâneos entre si: o grau de
inovação tecnológica, o grau de digitalização e o grau de convergência digital. A criatividade é transversal e hori-
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zontal aos mercados culturais, perpassa-os e os atravessa; já a presença dos suportes digitais móveis (notadamente
os smartphones) e o impacto da internet 2.0 decorrem do grau dos três aspectos estruturais citados.
Criatividade

Mercado
audiovisual

Mercado
musical

Mercado
editorial

Mercado
publicitário

Mercado de artes
visuais, fotografia
e escultura

Mercado de
arquitetura e
design

Mercado de shows
e espetáculos
ao vivo

Mercado museal
e equipamentos
culturais

Mercado de
artes cênicas

Mercado de moda
e artesanato

Mercado do patrimônio
histórico-cultural
(material e imaterial)

Mercado da
gastronomia

Figura 2: Composição do capitalismo cultural-digital
Fonte: elaboração do autor.

Os quatro mercados cultural-digitais situados no topo da Figura 2 (audiovisual, musical, editorial e publicitário)
são os que possuem o maior grau de inovação tecnológica, digitalização e convergência digital. Significa dizer que
são os mercados que estão passando por uma forte transição digital e, por conseguinte, de maior penetração dos
serviços culturais. Como se viu, em 2014, 46% de todo o conteúdo musical consumido no globo foi realizado por
meio digital; os serviços de streaming audiovisuais (séries, filmes e documentários) têm crescido em todo o mundo,
promovendo uma forte inflexão nos mercados audiovisuais globais, nacionais e regionais. Nesses dois casos, e
em muitos outros (como os ecossistemas dos games, que integram o mercado audiovisual), o principal aspecto
comum que confere alto grau de inovação tecnológica e convergência digital são os dispositivos digitais móveis,
especialmente os smartphones. No que tange ao mercado editorial, cumprem tal função os leitores digitais de
e-books, que também são dispositivos digitais móveis. Importa assinalar ainda, como sustentamos em outro trabalho,2 que o grau de digitalização, de inovação tecnológica e de convergência digital em cada um dos mercados
delineados na Figura 2 é definido pelas interfaces, tensas e interdependentes, entre as empresas culturais especializadas, as organizações estatais, os trabalhadores e profissionais criativos, as empresas não culturais, os bancos
privados e as famílias/consumidores de bens e serviços cultural-digitais.
2 ALVES, Elder P. Maia. O capitalismo cultural-digital: investimento cultural público x incentivos fiscais. Observatório Itaú Cultural: São Paulo, 2017.
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Proposta de revisão do PIB da cultura no Brasil
A dinâmica de expansão, complexificação e integração assimétrica do capitalismo cultural-digital impõe a necessidade de uma revisão do cálculo do PIB da cultura, notadamente no Brasil. A principal justificativa para
essa revisão repousa justamente no fato de que a consolidação do processo de digitalização do simbólico,
acompanhado dos seus quatro processos correspondentes, fez emergir e consolidar os serviços culturais, e
com eles uma alteração substantiva nos modos de financiamento, acesso e consumo dos conteúdos artísticoculturais, principalmente por parte das famílias brasileiras. Nesses termos, é imperioso adotar uma nova metodologia de cálculo, notadamente naquilo que constitui os gastos com cultura na composição do orçamento
das famílias brasileiras.
No que tange ao PIB da cultura no Brasil, embora o valor publicado pela Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro (Firjan) seja valioso, não é suficiente para descortinar a composição e a complexidade do
PIB da cultura, principalmente tendo em conta a sua nova face digital. A Firjan assinalou que, em 2015, de
acordo com o que a organização chama de “óptica da produção”, a chamada indústria criativa brasileira foi
responsável pela quantia de 155,6 bilhões de reais (o que representou 2,64% de toda a economia brasileira),
apresentando sucessivos crescimentos desde 2004. A Firjan não revela quais os critérios específicos e a partir
de quais variáveis obteve tais valores, mobilizando apenas noções muito evasivas, como “óptica da produção”
e “óptica do mercado formal de trabalho”. A composição do cálculo do PIB sobejamente conhecida e utilizada
por um sem-número de instituições de pesquisa econômica concerne ao chamado PIB da demanda (prisma da
demanda), que incorpora as seguintes variáveis: 1) consumo das famílias, 2) consumo do governo, 3) investimento das empresas (composto da formação bruta de capital fixo e da variação nos estoques) e 4) relação entre
exportação e importação. Embora não existam dados condensados em um único ano, que possa ser utilizado
como ano-matriz, é possível realizar aproximações relativamente seguras entre distintos anos envolvendo essas
variáveis. É o que será feito a seguir.

Variável 1 – Consumo das famílias
A primeira das variáveis, e a mais relevante, pois responde pelo maior volume da demanda, diz respeito ao consumo cultural das famílias. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2009,
o consumo cultural das famílias brasileiras correspondeu a 5% de todos os gastos familiares, superior aos 3,5%
registrados em 2003. Em 2009, o consumo global das famílias brasileiras correspondeu a 61,74% do PIB brasileiro.
Nesse último ano, o total do PIB nacional alcançou a soma de 3,328 trilhões de reais. Se o consumo das famílias
foi responsável por 61,74% desse valor (2,054 trilhões de reais), logo, o consumo cultural das famílias brasileiras
foi responsável pela quantia de 102,7 bilhões de reais (5% do consumo das famílias em 2009). Mesmo diante da
acentuada redução do consumo das famílias brasileiras entre 2014 e 2016, não há indícios seguros de que os gastos familiares tenham sofrido redução desde que o último levantamento foi realizado (2009) – antes, o contrário.
Em 2014, a economia brasileira registrou uma acentuada redução do consumo das famílias. Se cotejada a série
histórica de sucessivos crescimentos registrados desde 2004, o crescimento em 2014 foi de apenas 1,3%. Nesse ano
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foi vendido nos cinemas brasileiros, por exemplo, o total de 155,6 milhões de ingressos, o que gerou uma renda total
de 1,956 bilhão de reais. No ano seguinte, 2015, o consumo das famílias caiu ainda mais e não registrou crescimento
algum; ao contrário, apresentou uma redução de 4%, a maior em 13 anos. No entanto, a venda de ingressos nos
cinemas nacionais saltou para 172,9 milhões de ingressos (resultando numa renda de 2,35 bilhões de reais), um
crescimento de 16,3 milhões de ingressos vendidos, o que representou uma expansão de 10,4% em relação ao ano
anterior. Em 2016, o monitoramento do consumo e as pesquisas econômicas assinalam que o consumo das famílias
sofreu uma redução ainda maior do que a verificada em 2015. No entanto, ocorreu novamente uma expansão na
venda de ingressos para os cinemas. Em 2016, foram vendidos cerca de 11,4 milhões de ingressos a mais do que no
ano anterior, um crescimento de 6,5%. Embora o crescimento de 2015 para 2016 tenha sido menor do que aquele
verificado de 2014 para 2015, mesmo assim, a expansão foi bastante alentada, principalmente no que tange aos
conteúdos nacionais, cujo crescimento foi de 8 milhões de ingressos, o que significou uma expansão de 35,2% em
comparação ao ano anterior. Até a 40a semana cinematográfica de 2017, os dados disponibilizados pelo OCA/
Ancine revelam um crescimento menor do que aquele verificado até a mesma semana de 2016 (149,5 milhões
de ingressos vendidos até a 40a semana de 2016 e 144 milhões de ingressos vendidos até a 40a semana de 2017,
5,5 milhões de ingressos a menos); mesmo assim, a redução de 3,7% de 2016 para 2017 parece alentadora em face
do contundente recuo do consumo das famílias brasileiras durante os anos de 2015, 2016 e 2017.

INDICADOR

2013

2014

2015

2016

Público

149.518.269

155.610.429

172.943.242

184.307.848

Público de filmes brasileiros

27.789.804

19.058.142

22.485.736

30.410.522

Público de filmes estrangeiros

121.728.465

136.552.287

150.457.506

153.897.326

Participação de filmes brasileiros

18,59%

12,25%

13%

16,5%

Renda bruta (R$)

1.753.200.571,83

1.955.909.695,99

2.350.161.302,17

2.599.007.001,99

Renda de filmes brasileiros (R$)

297.072.056,07

221.853.128,60

277.679.147,86

362.747.043,39

Renda de filmes estrangeiros (R$)

1.456.128.515,76

1.734.056.567,39

2.072.482.154,31

2.236.259.958,60

Lançamentos

397

393

446

457

Lançamentos brasileiros

129

114

129

143

Lançamentos estrangeiros

268

279

317

314

Tabela 1: Mercado audiovisual brasileiro – vetor cinema (2013/2016)
Fontes: Ancine, Mercado Audiovisual Brasileiro, 2002-2015; e Informe de Acompanhamento de Mercado – Informe Anual Preliminar, Rio
de Janeiro, 2016.
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A redução real da renda das famílias (principalmente das mais pobres) nos anos de 2015, 2016 e 2017, aliada ao
substancial aumento do desemprego (aproximadamente 2,8 milhões de trabalhadores formais perderam o emprego nos anos de 2015 e 2016),3 certamente produziu efeitos diretos sobre o consumo cultural das famílias. Todavia,
esse impacto derivou muito mais das mudanças no formato das práticas e da busca por novas opções tecnológicas
que aliem preço e disponibilidade. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), entre outubro de 2015 e outubro de 2016, a TV por assinatura perdeu 471 mil assinantes, saindo de 19,7 milhões de assinantes
no fim de 2014 para aproximadamente 19,1 milhões no fim de 2016 (já computado o acúmulo de 2015 e 2016). Em
outubro de 2015, o serviço estava presente em 29,22% dos domicílios brasileiros; um ano mais tarde, ocorreu uma
redução para 27,83%. Esse recuo impactou a receita líquida dos principais grupos de TV por assinatura que atuam
no Brasil (Claro, Sky, Vivo, Oi e Algar). Entre janeiro e setembro de 2015, a soma da receita líquida desses grupos
alcançou o montante de 16,27 bilhões de reais, ao passo que, no mesmo período de 2016, o montante acumulado
foi de 16,06 bilhões de reais (Valor Econômico, 2016). Parte substantiva, no entanto, da redução do contingente
de assinantes da TV paga se deve muito mais ao advento de novos modelos de negócios ancorados na oferta
de assinaturas por meio dos serviços de acesso aos conteúdos cultural-digitais on demand, possibilitados pela
tecnologia do streaming, que cobram preços bem mais acessíveis do que aqueles ofertados pelas empacotadoras
e operadoras da TV por assinatura.
Em 2009, o IBGE sugeriu incluir na rubrica cultura os gastos das famílias brasileiras com telefonia [Pesquisa de
Orçamentos Familiares (POF)]. Caso, de fato, as despesas com telefonia fossem incluídas na rubrica cultura,
o consumo cultural das famílias brasileiras alcançaria 8,6% dos dispêndios orçamentários familiares. Como, em
2009, o consumo das famílias foi responsável por 61,74% do PIB (2,054 trilhões de reais), a inclusão dos gastos
com telefonia representaria o montante de 176,6 bilhões de reais (8,6% do consumo total das famílias em 2009).
Em 2016, o IBGE publicou o suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), que trata
do acesso à internet, à televisão e da posse de telefone móvel celular para uso pessoal. Essa modalidade de
levantamento no escopo da PNAD (classificada pelo IBGE como tecnologia da informação e da comunicação)
passou a ser investigada pelo instituto somente a partir de 2013. Em 2015, o Brasil possuía 68 milhões de domicílios particulares permanentes. Desses, 57,8% (39,3 milhões de domicílios) possuíam acesso regular à internet.
Em 2013, 53,6% dos domicílios brasileiros acessavam a internet por meio do aparelho celular, ao passo que, em
2015, esse porcentual subiu para 92,1%. No que tange à tecnologia utilizada, do total de 39,3 milhões de domicílios com acesso à internet em 2015, 99,6% dispunham da banda larga, dos quais 69,8% eram banda larga móvel.
Desde 2014 tem se registrado uma queda acentuada no uso do microcomputador como suporte de acesso à
internet. Por sua vez, o aparelho de telefone celular tornou-se o suporte mais utilizado, sendo que, no âmbito dos
domicílios, em 2014, o uso do celular já superou o uso do microcomputador como forma de acesso à internet. A
Tabela 2, coletada em outra fonte, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), revela
de maneira mais desagregada a expansão do uso do aparelho celular (smartphone) como dispositivo de acesso
à internet e aos serviços cultural-digitais.

3 De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
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PAÍS

População
(em milhões)

Número de
usuários de
celular
(em milhões)

Participação
do celular
(%)

Crescimento
do número de
assinaturas de
celular
(2014-2015)

Média de
horas gastas
acessando
internet pelo
celular

Porcentual
de celulares
que se
conectam via
tecnologias
3G e 4G

Porcentual
da população
que assiste a
vídeos pelo
celular

Brasil

204

79

40%

3%

3h47min

56%

23%

EUA

320

170

53%

0%

2h27min

85%

29%

Argentina

43

25,4

59%

6%

4h11min

38%

34%

Canadá

36

19,4

54%

10%

1h52min

73%

27%

Austrália

24

30

54%

23%

1h32min

90%

23%

Reino Unido

64

36,9

58%

-9%

1h52min

74%

24%

Espanha

47

29

62%

-10%

1h51min

65%

29%

França

66

29,4

45%

-11%

1h17min

69%

16%

China

1,376

565

41%

8%

2h35min

46%

22%

Alemanha

81

39,2

48%

4%

1h52min

63%

21%

Japão

127

43,6

34%

12%

59 min

96%

5%

Índia

1,265

200

16%

6%

3h24min

11%

10%

Tabela 2: Acesso à internet pelo celular nos países selecionados
Fonte: Sebrae, 2016.

Dos 12 países arrolados na Tabela 2, o Brasil, junto com Argentina e Índia, é o que possui a maior média de tempo
gasto acessando a internet por meio do aparelho celular. Figura também entre os países cuja população, proporcionalmente, mais consome vídeos pelos aparelhos celulares. O Gráfico 1 depura a Tabela 2, notadamente no
que concerne a esse último aspecto. Nele veem-se, de modo desagregado, as atividades realizadas exclusivamente por meio dos aparelhos celulares (grupo 2 da legenda do gráfico). Em 2015, 71% de todos os usuários de
internet no Brasil (110 milhões de pessoas, 54% de toda a população brasileira) utilizaram o celular (smartphones)
para acessar e participar das redes sociais digitais – Facebook, WhatsApp, Instagram –, dinamizando sobremaneira a internet 2.0. Mais significativo ainda é o fato de que, também em 2015, 53% do total de usuários da internet
consumiu conteúdos audiovisuais por meio de plataformas digitais on-line, como a Netflix e o YouTube. Seguindo
esse mesmo diapasão, 47% dos usuários brasileiros de internet utilizam os smartphones para consumir músicas
por meio das plataformas on-line que ofertam serviços de assinatura amparadas na tecnologia do streaming,
como Spotify e Deezer.
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Enviar mensagens instantâneas,
por exemplo, por WhatsApp,
Skype ou chat do Facebook

85

42

88

Usar redes sociais, como Facebook,
Instagram e Snapchat

77

51

Compartilhar conteúdo na internet,
como textos, imagens e vídeos

71

Assistir a vídeos, programas, filmes ou
séries on-line no YouTube ou na Netflix

59
53

47
39

Conversar por chamada de voz ou
vídeo, como Skype ou no WhatsApp

49
30

20

64

49

36

64

48

22
10

73

54

Ler jornais, revistas ou notícias on-line

0

71

58

47

17

Baixar ou fazer download de músicas

77

59

36

Procurar informações sobre
produtos e serviços

76

60

43
40

Ouvir música on-line, como por
Spotify, Deezer ou YouTube

76

64

42

Enviar e receber e-mails

40
30

40

85

66

38

93

59
50

60

70

80

90

100

Total dos usuários de internet
Usuários de internet que usaram a rede apenas pelo computador,
sendo de mesa, notebook ou tablet (grupo 1)
Usuários de internet que usaram a rede apenas por meio do
telefone celular (grupo 2)
Usuários de internet que usaram a rede tanto por meio do computador
(de mesa, notebook ou tablet) quanto pelo celular (grupo 3)
Gráfico 1: Proporção de usuários de internet por atividades realizadas mais citadas, segundo dispositivos mais utilizados (2015)
Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2017.

Se em 2009 e 20104 havia certa hesitação em incluir como gastos culturais os serviços de telefonia, hoje esse
procedimento se justifica inteiramente, uma vez que tem sido por meio da assinatura mensal dos pacotes da telefonia móvel com acesso à internet que a maioria dos conteúdos cultural-digitais tem sido consumida e acessada,
notadamente os serviços ancorados na tecnologia do streaming, um dos quatro processos que criaram as condições para a consolidação do processo de digitalização do simbólico e, por conseguinte, para o recrudescimento
do capitalismo cultural-digital global. Desde 2009/2010, os aparelhos celulares, notadamente os smartphones,
4 O estudo do IBGE foi publicado em 2013. Sistema de Informações e Indicadores Culturais, 2007-2010. Rio de Janeiro, 2013.
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tornaram-se muito mais suportes de produção, acesso, distribuição e consumo de conteúdos de arte, cultura e
entretenimento, e muito menos suportes utilizados para a realização de chamadas telefônicas, alterando substancialmente as tramas relacionais, sociotécnicas e simbólicas das práticas de consumo dos conteúdos artístico-culturais e de entretenimento.

Variável 2 – Consumo do governo
A segunda variável utilizada para calcular o PIB sob o prisma da demanda concerne aos gastos/consumo governamentais. Podemos dividir os gastos governamentais em três fontes: 1) orçamentos regulares repassados à administração pública direta e indireta (nos três níveis político-administrativos: União, estados e municípios), destinados à
execução das políticas culturais; 2) investimentos culturais públicos; e 3) recursos decorrentes da renúncia fiscal. No
primeiro caso, tomando o ano de 2014 como base, os três níveis administrativos somados executaram o montante
de 5,11 bilhões de reais. Naquele ano foi autorizado o gasto de 7,87 bilhões de reais, sendo a União responsável por
2,35 bilhões de reais (29,9%), os municípios por 3,64 bilhões de reais (46,2%) e os estados por 1,88 bilhão de reais
(23,9%). No entanto, de acordo com o cruzamento dos dados, aproximadamente 65% foram, de fato, executados,
ou seja, 5,11 bilhões de reais (IBGE, 2015).
A segunda fonte do consumo governamental diz respeito às políticas de desenvolvimento econômico-culturais,
recursos destinados à dinamização de cadeias produtivas, como o programa PAC das Cidades Históricas e o
Programa de Cultura do Trabalhador (Vale-Cultura), políticas específicas para a economia da cultura, como
o Procult, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), fundos de financiamento
público, como o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), além dos desembolsos regulares do BNDES para as empresas culturais privadas. Essas fontes de consumo/investimentos não estão inseridas nos orçamentos regulares
(primeira fonte). Somadas, em 2014, essas fontes de consumo foram equivalentes a 10,182 bilhões de reais – não
estão inseridos nesse montante os gastos/investimento das empresas públicas de audiovisual, como a SP Filmes
e a Rio Filmes, porquanto não dispomos de dados sobre o faturamento e os ativos dessas empresas, assim como
não estão inseridos nesse item os desembolsos dos demais bancos controlados pela União, como o Banco do
Brasil e o Banco do Nordeste.
Somente o Programa de Desenvolvimento da Economia da Cultura (Procult), executado pelo BNDES, realizou,
em 2014, um desembolso de 761 milhões de reais para as empresas culturais privadas. Além desse programa, o
BNDES dispõe de outras linhas de ações para as empresas culturais,5 como o Programa de Apoio a Investimentos
em Design (Prodesig). De acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE/IBGE) e com
os cruzamentos e cotejamentos realizados com os dados divulgados pelo BNDES,6 o banco desembolsou 1,849
bilhão de reais para empresas de arte, cultura, entretenimento, informação e comunicação em 2014.

5 ALVES, Elder P. Maia. O capitalismo cultural-digital: investimento cultural público x incentivos fiscais. Observatório Itaú Cultural: São Paulo, 2017.
6 Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia>. Acesso em: 12 mar. 2018.
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ANO

VALOR
(EM MILHÕES DE R$)

2004

65,1

2005

146,5

2006

133,5

2007

496,2

2008

621,8

2009

417,5

2010

720,6

2011

1.547,3

2012

2.118,6

2013

2.171,2

2014

1.849,6

Tabela 3: Desembolso do BNDES para empresas de arte, cultura, entretenimento, informação e comunicação (2004-2014)
Fonte: elaboração do autor a partir de: <http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia>.

Muito embora, de acordo com a metodologia convencional das contas nacionais, os desembolsos e recursos das
empresas estatais não dependentes, como o BNDES (uma empresa estatal financeira não dependente), não sejam inseridos na variável consumo do governo, preferimos inseri-la como tal para facilitar a compreensão geral
do leitor acerca da ação do governo no procedimento de revisão do cálculo do PIB da cultura aqui proposta. De
acordo com a metodologia de cálculo das contas nacionais, os recursos desembolsados pelas empresas estatais financeiras e não financeiras são contabilizados no âmbito do chamado setor privado (ALÉM, 2010). Nesse caso, os
valores desembolsados pelo BNDES, nas suas diversas ações financeiras junto aos mercados culturais brasileiros,
seriam inseridos na variável acerca do investimento das empresas culturais privadas (terceira variável). Julgamos
que esse procedimento dificulta a compreensão geral acerca da composição do cálculo do PIB da cultura no Brasil.
De toda sorte, o posicionamento das ações e dos desembolsos financeiros do BNDES na segunda ou terceira
variável não altera a soma final que buscamos capturar aqui. Do mesmo modo, a metodologia das contas nacionais (aspecto importante da macroeconomia) sugere que se insiram na variável consumo do governo os salários
pagos aos servidores públicos. Nesse caso, como não dispomos de dados fidedignos sobre a massa salarial paga
aos servidores públicos estaduais e municipais lotados nos órgãos da administração cultural, preferimos não incluir
esse item nessa segunda variável.
A terceira e última fonte dos gastos governamentais concerne à renúncia fiscal, promovida principalmente por
meio das leis de incentivo à cultura, nas três esferas político-administrativas. Em 2014, as duas principais leis
federais de incentivo à cultura, Lei Rouanet e Lei do Audiovisual, foram responsáveis pela captação de 1,475
bilhão de reais, sendo a Lei Rouanet responsável por 1,32 bilhão e a Lei do Audiovisual por aproximadamente
155 milhões, ao passo que as leis estaduais e municipais de incentivo à cultura captaram juntas aproximadamente 660 milhões de reais (ALVES, 2017). Somadas, em 2014, as leis de incentivo fiscais federais e estaduais
alcançaram o montante de 2,135 bilhões de reais. Reunindo as três fontes, o consumo do governo, em 2014, foi
de 10,182 bilhões de reais.
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FONTE

AÇÃO

VALOR
(EM BILHÕES DE R$)

1. Orçamentos regulares

• União

1,536

• Estados

1,228

• Municípios

2,386

Total 1

5,15

• BNDES (desembolsos)

1,849

• PAC das Cidades Históricas

544

• FSA

504

Total 2

2,897

• Lei Rouanet

1,32

• Lei do Audiovisual

155

• Leis estaduais e municipais

660

Total 3

2,135

Total geral

10,182

2. Investimentos culturais públicos

3. Renúncia fiscal

Soma geral do consumo do governo

Tabela 4: Distribuição da segunda variável de composição do PIB da cultura – consumo do governo – Brasil (2014)
Fonte: elaboração do autor.

Variável 3 – Investimento das empresas
A terceira variável padrão de composição do cálculo do PIB sob o prisma da demanda concerne aos investimentos/gastos das empresas privadas. No caso das empresas culturais privadas brasileiras, as fontes estão um
pouco obsoletas, mas são possíveis algumas aproximações relativamente seguras. As empresas culturais atuam
em diferentes setores e são bastante transversais, por exemplo, nos setores de serviço e indústria, apresentando elevadas taxas de inovação, com interfaces estreitas junto às atividades de comunicação, informação e
publicidade. Justamente por essas características, em 2010, o IBGE elaborou e implementou um novo sistema
de classificação de atividades econômicas relacionadas à cultura. Com efeito, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE/IBGE 2010) foi revisada para inserir as atividades de tecnologia da informação
e comunicação no domínio econômico da cultura. O IBGE seguiu uma recomendação da Organização das
Nações Unidas (ONU), que, diante das aproximações recentes entre arte, tecnologia, cultura, entretenimento
e inovação, passou a sugerir novas formas de classificação. Em face desse aspecto, segundo o IBGE, em 2010,
foi contabilizado o total de 400 mil empresas que realizavam atividades econômicas enquadradas no domínio
cultural, o que abarcava 7,8% das empresas brasileiras naquele ano, no âmbito das quais trabalhavam 2.100 profissionais criativos e trabalhadores da cultura, sendo 73,5% deles formalizados. Nesse novo cadastro, as grandes
corporações, com faturamento superior a 20 milhões de reais e com 500 ou mais profissionais formalmente
ocupados, correspondiam a somente 0,1% da totalidade das empresas culturais tipificadas como culturais (cerca
de 400 organizações). No entanto, essas organizações acomodavam 22% de todo o estoque de empregos e
50% dos salários.
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A nova CNAE/IBGE estabeleceu que 74 atividades econômicas pertenciam ao domínio da cultura, dividido em
três grandes grupos – cultural industrial, comercial cultural e serviço cultural. Juntas, as empresas culturais que realizaram alguma das novas 74 atividades classificadas como econômico-culturais cresceram 8,9% entre 2007 e 2010,
amealhando nesse último ano uma receita total de 374,8 bilhões de reais e um custo de 329,1 bilhões de reais, auferindo um lucro de 45,7 bilhões. É muito relevante assinalar que não estão incluídas nesses cálculos as organizações
culturais sem fins lucrativos, embora essas organizações movimentem recursos significativos por meio da geração
de trabalho, emprego, renda, comercialização de ingressos, contratação de uma miríade de serviços, pagamento a
fornecedores e aluguel de equipamentos, entre tantos outros.
No cálculo padrão do PIB sob o prisma da demanda, o consumo das empresas é calculado a partir dos investimentos em bens de capital e a partir da aquisição de matéria-prima e produtos. No primeiro caso, refere-se basicamente à formação bruta de capital fixo (FBCF), ou seja, à aquisição de equipamentos e bens que são necessários
à produção de outros bens. No caso da maioria das empresas culturais (livrarias, editoras, gravadoras, estúdios de
design, produtoras, sites especializados, canais virtuais, galerias, canais de TV, estúdios de produção de games,
grupos de distribuição e exibição de conteúdos, museus privados, empresas de restauração e empresas de assinaturas via streaming, entre tantas outras), a formação bruta de capital fixo se refere à aquisição de direitos autorais,
ao licenciamento de conteúdos e ao uso de marcas, entre outros dispositivos jurídico-comerciais intangíveis. No
que tange ao segundo aspecto dessa terceira variável, a aquisição de matéria-prima e produtos, esse item se refere
basicamente aos estoques. Do mesmo modo, no caso das empresas culturais, importam muito menos os estoques
físicos do que o direito de uso e comercialização. Ademais, o critério simbólico e intersubjetivo de consagração de
um artista e de um dado conteúdo/obra criado por este (escritor, pintor, design, músico, fotógrafo, artista visual
etc.) define muito mais o valor do objeto/conteúdo do que o volume físico armazenado. Diante desse aspecto,
podemos utilizar o lucro obtido pelas empresas culturais como uma fonte de projeção para extrair um valor de
aproximação. Nesse caso, seguindo algumas projeções contábeis,7 podemos optar pela seguinte fórmula: admitir
que 75% (três quartos) do lucro amealhado pelas empresas culturais em 2010 foram reinvestidos nas atividades-fim
exploradas por essas organizações. Desse modo, teremos a quantia de 34,2 bilhões de reais.
De acordo com a Fundação Getulio Vargas (FGV), entre 2007 e 2013, as empresas culturais que mais cresceram
pertenciam aos setores de audiovisual, artes cênicas e música. Este último segmento possuía, em 2007, 16 mil
organizações; em 2013, esse número saltou para 25 mil, um crescimento de 55% em seis anos. A recente expansão
dos museus no Brasil e as suas consequências econômicas exprimem com bastante eloquência o crescimento das
empresas culturais especializadas e também das organizações que prestam serviços especializados para estas últimas, como as empresas de iluminação, cenografia, sonorização, alimentação, transporte e hospedagem. De acordo
com Lipovetsky e Serroy, a cada cinco anos cresce em 10% o número de museus no mundo, cujas infraestruturas de
visitação abrigam, cada vez mais, parques de diversão, livrarias, restaurantes, lojas, cafés, salas de cinema, teatros,
espaços para shows etc. Segundo o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), em 2015, o Brasil possuía 3.585 museus
(67,2% concentrados nas regiões Sul e Sudeste), número bastante superior ao total de 3.025 museus registrados
em 2010, um crescimento de 18,5%, bem acima, portanto, da média global. Desde 2011, algumas exposições nos
museus brasileiros tornaram-se as mais vistas em todo o mundo. Em 2015, por exemplo, Picasso e a Modernidade
7 Ver: <https://www.sebrae.com.br/sebrae>. Acesso em: 11 nov. 2016.
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Espanhola alcançou, em menos de dois meses de exposição no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro,
a marca de 400 mil visitantes, registrando ainda o número de 13.112 visitantes em um único dia – patamar inédito
na instituição. Também em 2015, o Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo superou a sua própria marca de
visitantes, alcançando mais de 1,2 milhão.

Variável 4 – Exportações x importações
A quarta e última variável padrão do cálculo do PIB sob o prisma da demanda diz respeito à relação entre o
fluxo de exportação versus importação em um dado ano em um determinado território. Em 2012, a América
Latina exportou 1,2% do total de bens culturais exportados em todo o globo, o que representou a quantia
de 2,2 bilhões de dólares. Já o Brasil, em 2012, exportou 290 milhões de dólares – o equivalente a aproximadamente 928 milhões de reais.8 No que toca às importações, a América Latina importou 3,4% do total, o
que representou 5,7 bilhões de dólares. Estima-se que o Brasil tenha importado cerca de 30% desse valor, o
que representou 1,71 bilhão de dólares – o equivalente a aproximadamente 5,47 bilhões de reais. Portanto,
no que concerne ao balanço das exportações e importações de bens culturais, o Brasil, em 2012, obteve um
saldo negativo de 4,54 bilhões de reais. Já no que diz respeito à relação entre exportação e importação de
serviços culturais, o Brasil apresentou um déficit de 600 milhões de dólares – o que corresponde a aproximadamente 1,92 bilhão de reais.
Em 2016, a Agência Nacional do Cinema (Ancine) publicou o relatório Comércio Exterior de Serviços Audiovisuais no Brasil. No escopo dos diversos serviços audiovisuais foram computados os serviços presentes nas
cadeias de valor da televisão aberta, da televisão por assinatura, do cinema e do vídeo sob demanda (VoD)
ou mídias móveis, ficando de fora a cadeia de valor dos videogames e demais serviços culturais. Tendo como
base o ano de 2015, a Ancine demostra que o Brasil exportou 154,8 milhões de dólares em serviços audiovisuais
(aproximadamente 508,1 milhões de reais), ao passo que importou 1,59 bilhão de dólares (aproximadamente
5,088 bilhões de reais). Desse montante, somente o licenciamento de direitos correspondeu a 1,131 bilhão de
dólares (mais de 70% do total). Logo, em 2015, o saldo da balança comercial de serviços audiovisuais no Brasil foi
negativo em 1,436 bilhão de dólares (aproximadamente 4,59 bilhões de reais). Como se pode constatar, no item
serviços culturais há uma disparidade bastante significativa entre os dados coligidos pela Unesco e aqueles coligidos pela Ancine. Mesmo sem computar a cadeia de valor dos videogames e outros serviços culturais, o déficit
constatado pela Ancine foi da ordem de 4,59 bilhões de reais, ao passo que o déficit apontado pela Unesco foi
de 1,92 bilhão de reais, uma diferença de 2,67 bilhões. Como os dados obtidos pela Ancine são mais atualizados
e já incorporam parcela do crescimento recente (principalmente entre 2013 e 2015) do consumo dos conteúdos
cultural-digitais por meio dos serviços de streaming e também a profusão dos suportes móveis, utilizaremos como
referência para os serviços culturais o déficit constatado pela Ancine. Desse modo, somado o déficit envolvendo
os bens culturais (4,54 bilhões de reais) com o déficit envolvendo os serviços culturais (4,59 bilhões de reais),
temos o total deficitário de 9,13 bilhões de reais. A Tabela 5 condensa os déficits envolvendo os bens culturais e
os serviços culturais.
8 Cotação referente à primeira semana do mês de janeiro de 2017.
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ITEM

ANO

FONTE

VALOR (EM BILHÕES DE R$)

Bens culturais

2013

Unesco

-4,54

Serviços culturais

2015

Ancine

-4,59

Total

-9,13

Tabela 5: Déficit no comércio exterior de bens e serviços culturais – Brasil (2013 e 2015)
Fontes: Unesco e Ancine.

Reunindo a síntese da revisão geral do cálculo do PIB da cultura no Brasil, no interior da trama configuracional
(ELIAS, 1991) do capitalismo cultural-digital, a Figura 3 auxilia na compreensão do percurso urdido até aqui. A
figura apresenta as quatro variáveis e seus componentes internos.
Consumo
das famílias

Consumo
do governo
PIB da cultura

S/ telefonia
C/ telefonia
Orçamento
Investimento
Renúncia

Investimento
das empresas

Bens de capital
Estoques

Direitos
autorais/licenças

Bens culturais
Exp. x imp.

Serviços culturais

Figura 3: Variáveis que compõem o cálculo do PIB da cultura
Fonte: elaboração própria.

Conclusão
Tendo como norte a Figura 1 e levando em conta que a composição do cálculo do PIB sob o prisma da demanda
incorpora o consumo das famílias, mais o consumo do governo, adicionado ao consumo das empresas e à relação entre
exportação e importação, então temos os seguintes valores: consumo das famílias (102,7 bilhões de reais sem os serviços de telefonia; 176,6 bilhões de reais com os serviços de telefonia), somado ao consumo do governo (10,182 bilhões
de reais), adicionado ao investimento das empresas (34,2 bilhões de reais), descontado o déficit entre exportações e
importações (9,13 bilhões de reais). Feita essa operação, o PIB da cultura no Brasil seria de 137,9 bilhões de reais (sem os
serviços de telefonia) e 211,8 bilhões de reais (com os serviços de telefonia). Vê-se que este segundo valor é bastante
superior àquele obtido e publicado pela Firjan, de 155,6 bilhões de reais. Levando-se em consideração que a matriz de
dados utilizada para essa revisão se refere aos anos de 2009, 2010, 2012 e 2014, e ainda tendo em conta que os valores
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extraídos da variável consumo das famílias (variável mais relevante) se referem ao longínquo ano de 2009, certamente
– uma vez atualizada a inflação entre 2009 e atualizada a cotação do real – os valores apresentados na Tabela 6 são
muito maiores. Mesmo admitindo-se os valores dessa tabela, é imperativo, como buscamos sustentar aqui, incorporar
os gastos com telefonia no computo geral das despesas orçamentárias com cultura das famílias brasileiras. Esse procedimento metodológico permitirá uma maior clareza das especificidades das dinâmicas de expansão e transformação
do capitalismo cultural-digital no Brasil. No entanto, para fins de encaminhamento metodológico, sugerimos que o mais
fecundo é substituir a tipologia gastos com telefonia por gastos com serviços cultural-digital-informacionais.
VARIÁVEIS

ANO

VALOR (EM BILHÕES DE R$)

Consumo das famílias

2009

102,7 ou 176,6

Consumo do governo

2014

10,1

Investimento das empresas

2010

34,2

Exportação x importação

2012

-9,1

Total

Total 1 = 137,9
Total 2 = 211,8

Tabela 6: Síntese de revisão do PIB da cultura no Brasil
Fonte: elaboração do autor.
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PANORAMA DOS CURSOS DE GESTÃO E PRODUÇÃO
CULTURAL NO BRASIL DE 1995 A 2015
Gisele Jordão1

Contexto
Com o barateamento da tecnologia, os processos produtivos e seus bens resultantes perdem continuamente o
valor econômico. O domínio do processo produtivo já não mais resulta em diferencial competitivo – seja para
as nações, seja para a economia ou ainda para as empresas – e estabelece um novo ambiente, ainda carente
de entendimento: a era da informação. A informação e o conhecimento ganham importância destacada e a
centralidade da cultura é evidenciada.2 Nesse contexto, compreende-se a gestão e a produção da cultura como
fundamentais para a construção socioeconômica tanto quanto para o desenvolvimento social. Muitas proposições políticas surgiram nos últimos 25 anos no intuito de fomentar a produção cultural. Nesse âmbito, além dos
mecanismos de estímulo à produção, a discussão resvalou nos impactos sociais e econômicos da cultura e, entre
outros aspectos, verificou a necessidade de profissionalização do setor de atividades e, consequentemente, da
formação acadêmica de seus atores. Verificou-se a oferta de diversos cursos, contudo, sem mais informações
sobre eles. Assim, como problema desta investigação está centrada a dúvida sobre como a oferta dos cursos de
gestão e produção cultural no Brasil responde (ou não) a esse contexto.
De forma contextualizada e orientada pela perspectiva contemporânea, esta pesquisa tem como debate nuclear
verificar a oferta de cursos relacionados às propostas de gestão e de produção cultural, especialmente na última
década (de 2005 a 2015), fornecendo um panorama do ensino superior de gestão e produção cultural. Para percorrer o caminho nessa direção, a investigação fundamentou-se, prioritariamente, em três conceitos: 1) cultura e
suas abordagens; 2) gestão e produção cultural; 3) formação acadêmica.
Por meio de uma breve revisão de literatura, tentou-se delinear o entendimento do que é cultura dentro do âmbito
gerencial. Nessa linha, a partir de digressão histórica, apresentaram-se a evolução do conceito de cultura e sua
relação com o processo de hominização e seu imbricamento com as ideias de gestão e produção. Seguiu-se, em
orientação fornecida pela perspectiva nativa dos conceitos – a administrativa –, com a construção das noções de
gestão e produção. Dada a dependência direta de tais estruturas das proposições políticas, verificou-se o contexto
macroambiental da pesquisa, especialmente o político-legal orientado à cultura e à educação. Os cursos de formação estão sediados, principalmente, no ensino superior [à exceção do Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec)].3 Seguiu-se, então, com a apresentação da legislação desses cursos.
1 Este artigo é excerto de pesquisa realizada por Renata R. Allucci e Leonardo Birche, com coordenação de Gisele Jordão, para o Itaú Cultural. A
pesquisa completa está disponível para download em: <http://www.itaucultural.org.br/mapeamento-dos-cursos-de-gestao-cultural-no-brasil>.
Gisele Jordão é professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM/SP). E-mail: gjordao@espm.br.
2 DRUCKER, P. F. As novas realidades no governo e na política, na economia e nas empresas, na sociedade e na visão do mundo. São Paulo: Pioneira,
1989. CASTELLS, M. A era da informação: economia, sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra, v. 3, 1999.
3 Programa criado pelo governo federal (2011) com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica.
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Dessa forma, procurou-se mapear cursos no território nacional que, em sua nomenclatura, apresentaram a combinação entre os seguintes constructos associados:
•

gestão e cultura, como gestão cultural, gestão de patrimônio cultural e gestão de bens culturais;

•

produção e cultura, como produção cultural, produção de eventos culturais e produção da cultura.

Os cursos mapeados nessa coleta que não responderam a esse recorte mas que, ainda assim, foram entendidos
pela equipe de análise como afins aos objetivos desta investigação permaneceram na base.
Segundo seus graus acadêmicos, portanto, foram pesquisados cursos superiores de bacharelado, licenciatura e
de tecnologia, cursos de extensão – apenas aqueles vinculados a instituições de ensino superior (IES),4 cursos
sequenciais nas modalidades complementação de estudos (individual) e formação específica (coletivo), cursos
de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e de especialização/MBA e, por fim, cursos de pós-graduação
stricto sensu (com linhas de pesquisa orientadas aos assuntos gestão, produção e cultura) de mestrado profissional,
mestrado e doutorado acadêmicos.
A busca pelos cursos iniciou-se nas bases oficiais do governo federal (portais e-MEC e Sucupira), responsável pela
aprovação de cursos e pela legislação vigente. Contudo, na validação dos dados, confirmou-se que boa parte deles estava desatualizada ou mesmo incorreta. Nesse sentido, entrevistas individuais conduzidas por telefone com
responsáveis pelos cursos foram fundamentais para a qualificação das informações. Ressalta-se que esse processo
foi de grande dificuldade, pela inexistência de base atualizada e completa sobre os cursos. Mesmo o contato telefônico conferiu grande barreira, visto que boa parte dos dados a serem confirmados era de cursos que não estão
mais em atividade.
Foram observadas, por curso, dez variáveis a fim de atingir o objetivo proposto. Assim, cada um foi classificado
por IES, nome do curso, grau acadêmico, modalidade (presencial ou ensino a distância), cidade de oferta, unidade
da federação, data de início de funcionamento, situação atual (em atividade, extinto, sem oferta), data de extinção
(quando fosse o caso) e objetivos do curso (quando declarados).
Formou-se, a partir dessas informações, uma base de dados.5 Foram utilizadas as técnicas de análise descritiva e
análise de cluster para consolidação dos resultados.
O levantamento foi tangibilizado por coletas nacionais, realizadas entre dezembro de 2015 e julho de 2016, e organizadas de acordo com relevâncias científicas percebidas em análise, sempre em parceria e com a aprovação do
Observatório Itaú Cultural.

4 Dada a extrema variedade de oferta e não regulamentação dos cursos de extensão, foi necessário esse recorte para a viabilidade da pesquisa.
5 Disponível para download em: <http://www.itaucultural.org.br/mapeamento-dos-cursos-de-gestao-cultural-no-brasil>.
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O panorama dos cursos de gestão e produção cultural no Brasil
Em 1985, período de restabelecimento democrático, cria-se o Ministério da Cultura. Em 1986, com a aprovação da
Lei no 7.505, conhecida como Lei Sarney, institui-se a participação de empresas da iniciativa privada com estímulos
fiscais concedidos àquelas que investissem em organizações de cunho cultural, com o intuito de criar um mercado
brasileiro para o setor cultural e, assim, fomentar a cultura. Tal lei foi bastante criticada por, entre outros problemas,
não avaliar os projetos aos quais o incentivo era destinado e, consequentemente, não favorecer o conhecimento
do impacto de seus esforços, inviabilizando o entendimento de sua efetividade.
Em 1991, como alternativa à Lei Sarney e suas sensibilidades, foi promulgada a Lei no 8.313, conhecida como Lei
Rouanet. Tal fato criou condições para que estruturas de pensamento e operação fossem alteradas: desde então,
o que passou a ser foco de investimento foram os projetos com objetivos culturais. Essa alteração requisitou (dos
produtores e gestores) conhecimentos mínimos de estruturação de produção e gestão dos bens culturais para que
suas propostas pudessem ser planejadas, custeadas, apresentadas e justificadas. Iniciava-se a fase da “Cultura é
um bom negócio”:6 a proposição neoliberal trouxe significativa redução de políticas públicas voltadas para o setor
cultural e apresentou como modelo (e única alternativa durante oito anos) para o desenvolvimento da cultura a
participação de empresas da iniciativa privada por meio da lógica de patrocínio com contrapartidas fiscais. Assim,
toda a decisão de investimento concentrou-se nas empresas atuantes no mercado, mesmo que o dinheiro investido fosse público, originado do abatimento de impostos permitidos pela lei. A necessidade de conhecimentos
aprofundados de produção e gestão para conseguir financiamento reforçou-se a partir de então e, com o crescimento dos investimentos, com a visibilidade da lei e com a ausência de outras oportunidades, a necessidade da
formação emergiu com força. Quando observados os números de projetos com investimento pela lei, verifica-se
que começam a crescer mais expressivamente em 1995,7 ano em que começa a ser operada (e também com um
bom volume de projetos) a chamada Lei do Audiovisual (Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993).
O primeiro curso de formação em gestão e produção cultural criado no Brasil data de 1995. Oferecido pela Universidade Federal Fluminense (UFF), o bacharelado em produção cultural nasceu com o objetivo de “dar respaldo acadêmico
a uma profissão8 já há muito consolidada no mercado”.9 Antes mesmo de o Ministério da Educação (MEC) estabelecer
expectativas quanto ao perfil do egresso em produção cultural,10 faculdades de administração e de comunicação social,
entre outras, incluíram tal proposta de curso em suas ofertas. Nessa proposição nasce, em 1996, o segundo curso de
produção cultural, agora estabelecido na área de conhecimento da comunicação social. A Universidade Federal da
Bahia (UFBA) promove o bacharelado de graduação em comunicação social com especialização em produção em
comunicação e cultura. Com mais de 20 anos, são os dois cursos mais antigos e ainda em atividade no país.

6 Lema da gestão Weffort do Ministério da Cultura, no governo de Fernando Henrique Cardoso.
7 Verificar nos anexos a tabela que relaciona tipo de pessoa x quantidade de projetos apoiados x UF.
8 Apesar de a produção cultural ser uma atividade já existente no setor cultural, assim como o texto sugere, como profissão, foi regulamentada em
2015 pelo Projeto de Lei no 5.575, de 2013. Pode-se inferir que os cursos de formação, assim como a trajetória política da cultura no país, foram os
fatores que criaram condições para essa formalização.
9 Disponível em: <http://www.uff.br/procult/o_curso.htm>. Acesso em: maio 2016.
10 Perfil estabelecido pelos cursos tecnológicos.
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Mapeamento de cursos
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Gráfico 1: Mapeamento de cursos | linha do tempo
Fonte: JORDÃO, G. (Coord.). Mapeamento dos cursos de gestão e produção cultural no Brasil: 1995-2015 (recurso eletrônico). São Paulo: Itaú
Cultural, 2016, p. 10-11.

De 1995 a 2016, 90 instituições criaram um total de 131 cursos. Destes, há cinco que, durante o levantamento de
dados, não tiveram seus anos de criação localizados, tanto no MEC quanto em outras bases de dados secundários,
assim como em contato direto com as instituições. Desses cursos, há apenas o registro dos seus nomes, das instituições que os criaram, dos níveis acadêmicos e das modalidades. Esses registros datam do ano de 2011. Os cinco
cursos já estão extintos e não foram localizados alunos egressos que os tenham cursado. Em razão da ausência da
informação de data de início, esses cursos não foram considerados na análise do número de cursos criados por ano.
Excluindo os cinco supracitados, há, portanto, 126 cursos que foram iniciados no período. Nos dez anos que se
seguiram à criação do primeiro curso, foram iniciados 24 cursos, ou seja, entre 1995 e 2005, criaram-se 19,04%
do total, enquanto de 2006 a 2016 foram criados 80,95% dos cursos.
Observa-se que o ano de 2015 foi o que teve mais cursos iniciados, com 15,9% do total, seguido por 2014, que
teve 11,1%. Pode-se sugerir que a meta 36 do Plano Nacional de Cultura, e sua revisão de 2013, possa ser uma influência, considerando como tempo médio de desenvolvimento e aprovação (quando fosse o caso) de um curso dois anos.
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Se somados os últimos seis anos, nota-se que foi nesse período que surgiram 51,58% de todos os cursos
iniciados desde 1995. De todos os cursos iniciados desde 1995, apenas 47% mantêm-se em atividade, apontando
um índice de fechamento de mais de 50% dos cursos.

Surgimento de cursos em atividade (%) x formação x ano
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Gráfico 2: Surgimento de cursos em atividade (%) x formação x ano
Fonte: JORDÃO, G. (Coord.). Mapeamento dos cursos de gestão e produção cultural no Brasil: 1995-2015 (recurso eletrônico). São Paulo: Itaú
Cultural, 2016, p. 12-13.

No período de 1995 a 2016, 87 cursos de especialização foram iniciados, correspondendo a 66,4% dos cursos de
todos os graus acadêmicos. Atualmente, seguem em atividade 37 cursos de especialização, de um total de 62
cursos de todos os graus acadêmicos que ainda são oferecidos, representando 59,7% do total em atividade. Os
cursos de especialização que estão em atividade são 42,53% de todos os cursos criados do grau acadêmico.
Os tecnológicos, que correspondem a 9,9% de todos os cursos iniciados, segundo maior número de cursos
criados, atualmente representam apenas 6,5% dos cursos que seguem em atividade. Apenas 30,77% dos
tecnológicos criados no período ainda são oferecidos.
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Os bacharelados, 8,4% dos cursos iniciados, atualmente representam o grau acadêmico com o segundo
maior porcentual de oferta, sendo 14,5% dos cursos que seguem em atividade.
Os cursos sequenciais, tanto o de formação específica quanto o de complementação dos estudos, que representam 5,4% dos cursos criados no período, atualmente não são mais oferecidos.
Os graus acadêmicos mestrado e doutorado são os que apresentam menor índice de extinção, visto que
todos os cursos criados seguem em atividade. Dos mestrados profissionais, apenas um deixou de ser oferecido,
o que representa uma diminuição de 16,67% nos cursos do grau.

Cursos x situação atual (2016 - 1ºsemestre)

Em atividade (47%)

Extinto (41%)

Registro sem oferta (3%)

Em processo de extinção (1%)

Sem oferta (8%)

Gráfico 3: Cursos x situação atual (2016 – 1o semestre)
Fonte: Jordão, G. (Coord.). Mapeamento dos cursos de gestão e produção cultural no Brasil: 1995-2015 (recurso eletrônico). São Paulo: Itaú
Cultural, 2016, p. 14-15.

De todos os cursos criados no país desde 1995, 47,3% seguem em atividade, enquanto 40,5% foram extintos
pelas instituições que os ofereciam, com alteração de registro dos cursos de “ativo” para “extinto” no MEC.
Há cursos, no entanto, que seguem com registro ativo, mas que não são mais oferecidos ao público pelas instituições. Esses representam 3,7% do total. Dos 131 cursos, há um que atualmente está em processo de extinção.
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Cursos criados (todos) x categorias
Produção (45%)

Gestão (19%)
Produção em
linguagem específica (15%)
Pesquisa em produção,
cultura e linguagens culturais (10%)
Economia criativa/mercado (6%)

Política cultural (5%)
Gráfico 4: Cursos criados (todos) x categorias
Fonte: JORDÃO, G. (Coord.). Mapeamento dos cursos de gestão e produção cultural no Brasil: 1995-2015 (recurso eletrônico). São Paulo: Itaú
Cultural, 2016, p. 14-15.

É possível categorizar e agrupar os 131 cursos criados no Brasil de acordo com suas nomenclaturas, seus objetivos
pedagógicos e suas matrizes curriculares. Os cursos foram, então, agrupados em seis categorias: produção; gestão; produção em linguagem específica; pesquisa em produção, cultura e linguagens culturais; economia criativa/
mercado; e política cultural.
A categoria produção engloba os cursos que visam à formação de produtores culturais, descritos pela Classificação
Brasileira de Ocupações como os profissionais que “implementam projetos de produção de espetáculos artísticos
e culturais (teatro, dança, ópera, exposições e outros), audiovisuais (cinema, vídeo, televisão, rádio e produção
musical) e multimídia. Para tanto, criam propostas, realizam a pré-produção e finalização dos projetos, gerindo os
recursos financeiros disponíveis para o mesmo”. Os cursos dessa categoria são 45% do total. Pode-se sugerir que
a perspectiva operacional é o ideário que pauta o pensamento dos cursos no Brasil.
A segunda categoria com o maior número de cursos é a de gestão, que compreende os programas que objetivam
a formação de profissionais para ocupar postos de gestão e de negócios em cultura tanto em instituições privadas
quanto em órgãos governamentais. Os cursos dessa categoria correspondem a 19,1% do total.
Na sequência está a categoria produção em linguagem específica, com cursos de formação de produtores culturais
de atividades e manifestações delimitadas, como teatro e dança. Os cursos dessa categoria possuem objetivos e
matrizes curriculares direcionados às linguagens. Essa categoria corresponde a 15,3% do total de cursos.
Os cursos da categoria pesquisa em produção, cultura e linguagens culturais são os que possibilitam aos alunos
espaço para que relacionem conhecimentos de diversos campos de estudo e desenvolvam pesquisa acerca de elementos presentes no processo da cadeia produtiva da cultura. A categoria é composta de 9,9% do total de cursos.
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A categoria de economia criativa/mercado, que possui 6,1% de todos os cursos, compreende os programas que oferecem
aos alunos as teorias de economia criativa e indústria criativa, possibilitando novas gramaturas à compreensão da cadeia
produtiva da cultura e o desenvolvimento de competências de análise e planejamento estratégico de negócios em cultura.
Política cultural
é a categoria
com menor
ocorrência de cursos, com apenas 4,6% do total. Esses cursos formam
Curso
x nível
acadêmico
profissionais para que atuem como gestores de políticas culturais voltadas para o desenvolvimento regional e social.

Lato sensu (67%)

Stricto sensu (10%)

Graduação (18%)

Sequencial (1%)

Gráfico 5: Curso x nível acadêmico
Fonte: JORDÃO, G. (Coord.). Mapeamento dos cursos de gestão e produção cultural no Brasil: 1995-2015 (recurso eletrônico). São Paulo: Itaú
Cultural, 2016, p. 16-17.

Os cursos do nível acadêmico lato sensu são 67% de todos os cursos criados no país. Os cursos de graduação
somam 18% do total, os do nível acadêmico stricto sensu são 10% e os do nível sequencial são 5%.
TOTAL

EM ATIVIDADE

EXTINTOS, SEM OFERTA,
REGISTRO SEM OFERTA

MODALIDADE

Freq.

%

Freq.

%

% em
atividade

Freq.

%

% extintos, sem oferta,
registro sem oferta

Presencial

125

95,4%

59

95,2%

47,2%

66

96,3%

53%

EAD

6

4,6%

3

4,8%

50%

3

3,7%

50%

Total

131

100%

62

100%

69

100%

Tabela 1: Cursos presenciais e EAD x em atividade, extintos, sem oferta e registro sem oferta
Fonte: JORDÃO, G. (Coord.). Mapeamento dos cursos de gestão e produção cultural no Brasil: 1995-2015 (recurso eletrônico). São Paulo: Itaú
Cultural, 2016, p. 16.

Observa-se que, dos 125 cursos presenciais criados, 47,2% seguem em atividade, porcentual próximo ao dos cursos
de ensino a distância que ainda estão ativos, 50% do total iniciado na modalidade. Contudo, verifica-se um índice
baixo de ofertas de cursos na modalidade de ensino a distância (menos de 5%).

141

POLÍTICAS CULTURAIS E PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÂNEAS

Cursos criados x UF
Outros

5

DF

2

RO

2

RN

2

AM

2

GO

2

PA

2

CE

3

PR

7

PE

7

BA
MG
RS

8
10
14

RJ
SP

32
33

Gráfico 6: Cursos criados x UF
Fonte: JORDÃO, G. (Coord.). Mapeamento dos cursos de gestão e produção cultural no Brasil: 1995-2015 (recurso eletrônico). São Paulo: Itaú
Cultural, 2016, p. 16-17.

Foram criados cursos em 19 unidades federativas. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro tiveram, de 1995
a 2016, o maior número de cursos iniciados, sendo respectivamente 33 e 32 em cada um. Assim, São Paulo foi
responsável por 25,2% e Rio de Janeiro por 24,4% do total de cursos oferecidos no país. Juntos, os dois estados
concentram 49,6% dos cursos ofertados desde 1995. Na sequência, o estado com maior oferta é o Rio Grande
do Sul, com 14 cursos, representando 10,7% da oferta do país no período, seguido por Minas Gerais, com 10
cursos (7,6% do total).
São sete os estados que tiveram a criação de mais do que três cursos. Eles representam 36,84% dos estados que
iniciaram cursos. No total, foram criados 111 cursos nesses estados, ou seja, 84,73%.
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Gráfico 7: Cursos criados x nível acadêmico
Fonte: JORDÃO, G. (Coord.). Mapeamento dos cursos de gestão e produção cultural no Brasil: 1995-2015 (recurso eletrônico). São Paulo: Itaú
Cultural, 2016, p. 18-19.

Verificando o número de cursos dos níveis acadêmicos graduação, sequencial e pós-graduação criados em cada
unidade federativa, observa-se que os cursos de pós-graduação são a maioria. Em Minas Gerais, o índice de
pós-graduações é de 90% do total de cursos criados no estado, sendo o maior porcentual entre todas as
unidades federativas, seguido pela Bahia, com 87,5% de pós-graduações, e por Paraná e Pernambuco, com
85,71% de pós-graduações entre seus cursos criados.
São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são os estados com maior número de cursos criados no nível
acadêmico graduação, com 33,33%, 33,33% e 12,5%, respectivamente. Esses são também os estados onde
houve maior criação de cursos de pós-graduação, com 22% do total de cursos do nível acadêmico iniciados
no Rio de Janeiro, 22% em São Paulo e 11% no Rio Grande do Sul.
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Considerações finais
Praticada há algumas décadas, a atividade do produtor cultural ainda suscita questionamentos sobre os caminhos
percorridos por aqueles que a realizam. Da espontaneidade com que é executada aos novos recursos que possibilitam seu desenvolvimento formal, verifica-se que há tanta variedade quanto são várias as expressões culturais e
as condições socioeconômicas do país. Pode-se afirmar que, no Brasil, o histórico da atividade acompanha as mudanças de políticas públicas e de legislação na área da cultura, bem como a estruturação de uma cadeia produtiva
(JORDÃO; ALLUCCI, 2012)11 – sem a qual não há sentido a (discussão sobre e a busca por) profissionalização.
Nesse sentido, infere-se que a grande concentração da oferta de cursos na Região Sudeste, seguida pela Região
Sul, tenha relação direta com suas condições de investimento e a concentração de empresas por região.
Segundo o IBGE,12 quase 52% das empresas estão sediadas na Região Sudeste do país, seguida pelo Sul, com 22% das
empresas. No Nordeste ficam 15%, 8% no Centro-Oeste e 3% no Norte. Verifica-se que a oferta de cursos está concentrada 58% na Região Sudeste, 17% no Sul, 16% no Nordeste, 4% no Centro-Oeste e 5% no Norte. Tais índices com
forte correlação sugerem que a oferta de cursos está diretamente relacionada ao potencial empresarial de cada região.
Além disso, chama-se a atenção para o fato de que projetos apresentados e aprovados na Lei de Incentivo à
Cultura, bem como os recursos captados,13 não são proporcionais à distribuição regional da população brasileira,14
o que indica assimetria de formação e profissionalização das cadeias produtivas regionais do setor cultural. Sugere-se que um maior investimento na oferta de cursos e na preparação dos profissionais das regiões com menores
investimentos possa auxiliar na diminuição dessas diferenças.
Uma das formas de facilitar tal mudança seria a oferta de cursos na modalidade EAD (ensino a distância). Contudo, percebe-se um baixo volume de cursos que atendem a essa característica (4,5% do total criado, 4,8% dos cursos
em atividade). Seriam os cursos EAD maneiras democráticas de oferta? Quais as barreiras para seu desenvolvimento? As limitações desta investigação não permitem tais respostas.
A grande concentração por nível acadêmico é nos cursos de pós-graduação lato sensu. Estima-se que, pela ausência de aprovação do curso, como visto na legislação, essas ofertas funcionem para boa parte das IES como
oportunidades de mercado. Esse motivo pode ser, também, a causa do grande índice de fechamento dos cursos,
sendo que nesse nível acadêmico mais de 72% dos cursos criados deixaram de existir. Em tempo, percebe-se ainda
que as ofertas de cursos de produção e gestão cultural têm um alto índice de fechamento (53% no total). Para
maior acuidade dessa percepção, sugere-se uma pesquisa sobre o tema.
11 Na pesquisa Panorama Setorial da Cultura Brasileira edição 2011-2012, considerou-se que a cadeia produtiva da cultura é formada por atores que
se relacionam entre si, a saber: a) agentes, responsáveis pela produção da cultura – artistas, produtores e fornecedores de serviços; b) viabilizadores,
que concentram dois atores fundamentais, o governo, responsável pelas políticas e financiamento do setor, e a iniciativa privada, com contribuições
de financiamento e parceria com o governo; c) difusores, que contemplam todos os responsáveis pela distribuição e divulgação dos bens e serviços
culturais. Veículos de imprensa, teatros, bibliotecas, aparelhos culturais, pontos de venda, críticos etc. estão neste grupo; d) público, consumidores e
beneficiados pelas atividades culturais.
12 Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=987&z=p&o=1&i=P>. Acesso em: jul. 2016.
13 Ver anexos.
14 JORDÃO; ALLUCCI, 2012, p. 169-171.
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É preciso entender, também, que o setor cultural apresenta, em um mesmo contexto espaço-temporal, diversidades
e contradições, em que se destaca a convivência entre expressões culturais espontâneas e produções culturais voltadas para algumas indústrias já estabelecidas.
Um indicador inicial das características apresentadas é, como nos alerta Albino Rubim, a multiplicidade de nomeações para essa função, o que denota sua falta de sedimentação. Mostra ele que
Denominações como gerentes e administradores culturais predominam nos Estados Unidos e na França; as noções de
animadores e promotores culturais possuem uma importante tradição na Espanha; em muitos países da América Latina
fala-se em promotores e trabalhadores culturais e em outros países podem ser utilizados termos como: mediadores
culturais (França), engenheiros culturais ou científicos culturais (Organização dos Estados Ibero-americanos, 1998). Em
Portugal, também se utiliza programadores culturais para dar conta de atividade particular da esfera da organização da
cultura (MADEIRA, 2002). No Brasil, é corrente o uso da noção de produtores culturais. Recentemente, a noção de
gestão cultural ganhou vigência em diversos países, dentre eles os ibero-americanos (RUBIM, 2012, p. 37).15

No Brasil, como apontado, predomina a denominação produtor cultural. Porém, o termo gestor cultural tem ganhado força e sua diferenciação pode ser entendida a partir da compreensão, por parte dos produtores e da cadeia,
da necessidade de conhecimentos de negócios e gestão – termos oriundos da administração. Essas exigências
ficam mais perceptíveis nas novas dimensões da cultura, em especial na interlocução necessária ao exercício econômico da atividade.
Vale reforçar que discussões sobre o perfil do gestor cultural e suas múltiplas dimensões são necessárias e podem
favorecer a oferta de cursos, bem como a formação acadêmica no setor. Será mesmo que deve haver formação
específica para a produção e gestão cultural ou, em razão da centralidade que a cultura ocupa no cotidiano, devese esperar que ela seja abordada como eixo de qualquer formação? Essa é uma questão à qual esta pesquisa não
traz respostas.
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POLÍTICAS PARA AS ARTES: REFLEXÕES GERAIS
E ALGUNS TÓPICOS DO DEBATE PAULISTANO
Maria Carolina Vasconcelos-Oliveira1

Apresentação
Desde aproximadamente meados dos anos 1980, no contexto internacional, e desde o início dos anos 2000, no
contexto brasileiro, nota-se uma mudança gradativa no foco da agenda das políticas culturais, que ocorre no sentido de uma ampliação do escopo do conceito de cultura que é objeto de tais políticas. Extremamente necessária,
essa revisão caminhou para uma diversificação dos assuntos elegíveis para serem objetos da ação pública na área cultural e possibilitou que um conjunto mais amplo de práticas e modos de vida “comuns”, no sentido de partilhados
por um dado grupo social, também passasse a ser interesse da agenda de políticas públicas.2
Não é o caso aqui aprofundar essa discussão, mas destacar que, por causa dessa necessária ampliação, grande
parte dos estudos sobre políticas culturais nas últimas duas décadas, tanto em nível internacional como no Brasil,
tem se voltado principalmente para as ações e políticas relacionadas à cultura em sua dimensão antropológica. No
entanto, a produção artística “institucionalizada”, ou seja, aquela porção da produção cultural que é realizada por
uma classe especializada e socialmente organizada de produtores, nunca deixou de ser objeto das agendas políticas; e, sobretudo, nunca deixou de responder por uma parte considerável dos orçamentos públicos destinados à
cultura – em parte, por pressões advindas das próprias classes artísticas, que já são organizadas há muitas décadas.
Torna-se necessário, nesse contexto, um aprofundamento nos estudos voltados para a compreensão das tendências e discussões mais atuais relacionadas às políticas de apoio às artes.
Apesar de esse assunto não ser o objetivo específico deste texto, vale mencionar brevemente que o apoio às
artes foi objeto de discussões recentes dentro do próprio Ministério da Cultura brasileiro (MinC), no âmbito da
construção da Política Nacional de Artes (PNA). Tendo reconhecido que, desde 2002 (no início do primeiro governo Lula), o trabalho do MinC evoluiu no sentido de retomar a importância do Estado como agente formulador
da política cultural e levar para a agenda a cultura em sua dimensão antropológica, o próprio corpo do ministério
reconhece, a partir de 2015, que seria hora de repensar e reestruturar as ações direcionadas mais especificamente
à produção artística (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2016), e com isso inicia-se o processo de formulação da
1 Pesquisadora, realizadora e professora nas áreas de cultura e artes. Como realizadora em artes cênicas, atua como docente e criadora nas áreas
de circo e dança, é fundadora e integrante do Núcleo Desastre e participa do Movimento Circo Diverso. Como pesquisadora, atua nas áreas de
cultura e artes, é mestra e doutora pelo Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São
Paulo (FFLCH/USP) e colaboradora no Núcleo de Desenvolvimento do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap). Já foi docente em
instituições como Escola de Sociologia e Política de São Paulo (pós-graduação em cultura e globalização), Centro Universitário Senac (pós-graduação
em gestão cultural), Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo (concepção do curso de extensão em políticas públicas de cultura),
além de colaborar, como pesquisadora e docente, em instituições como Sesc São Paulo e instituto Itaú Cultural. Coautora do livro Participação e
Cidadania Cultural: a Experiência da III Conferência Municipal de Cultura de São Paulo (Imprensa Oficial, 2014) e dos e-books Políticas Públicas de
Cultura (Escola do Parlamento, 2016) e Funk: Qual É o Rolê? (Centro Cultural da Juventude, 2015).
2 Para mais informações sobre esse tema, ver um balanço da bibliografia feito pela própria autora em Vasconcelos-Oliveira (2016a), como também
Botelho (2001) e Durand (2001). Para uma discussão de como essa mudança impacta a política cultural brasileira, ver Silva (2007), Calabre (2014) e
Rubim (2007).
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PNA. A política se propunha como uma ação estruturante, com diretrizes amplas e de longo prazo para diversos
segmentos artísticos, e que visava também potencializar as ações da principal instituição de apoio às artes do país,
a Fundação Nacional das Artes (Funarte), criada em 1975. O processo de formulação e implementação da PNA,
no entanto, aparentemente encontra-se suspenso desde o momento do questionável afastamento da presidente
que havia sido legitimamente eleita, e da também inadmissível tentativa de desmonte das estruturas institucionais
de cultura que se sucedeu.

1. O lugar das artes na política cultural: algumas questões gerais
que estruturam o debate
Apesar de não ser a opção, neste artigo, historicizar detalhadamente a evolução do tema das políticas de apoio às
artes, vale situar que, ainda que as políticas culturais da forma como conhecemos hoje só tenham sido organizadas
após o final da Segunda Guerra Mundial, as relações entre as esferas da política e da produção artística já se dão há
muitos séculos, especialmente nos países europeus. Como é amplamente conhecido, desde pelo menos o Renascimento, as aristocracias, movidas por paixões e/ou por interesses políticos, financiavam parte considerável do que
conhecemos, nos dias de hoje, como a “arte” de cada época – e consequentemente eram, em parte, responsáveis
pela legitimação do que ficaria ou não consagrado. No século XIX, a passagem para as formas mais modernas de
Estado, somada aos processos de autonomização que ocorreram dentro das próprias esferas artísticas (BOURDIEU, 2002 [1992]; HEINICH, 2005) e ainda ao surgimento das manifestações culturais ditas “industriais”, fez
emergir uma questão que permanece viva até os dias atuais: como garantir vida às formas de arte que não se resolvem no mercado? Sem o mecenato em sua forma mais clássica, quem seria responsável por financiar a produção
que deveria ser considerada arte pública?
No nível das políticas nacionais, a discussão em torno de ações públicas para apoiar a produção artística esteve
no centro da agenda política de vários países já na primeira metade do século XX – instituições importantes,
como o Arts Council britânico, foram criadas ainda na década de 1940. No cenário francês, a proposta de criação de um Ministério para as Artes ganhou o debate público principalmente nos anos 1950, antes da criação
do que viria a ser o Ministério dos Assuntos Culturais em 1959. Nesse debate, figuravam acusações dramáticas,
como a de que a Terceira República (1870-1940) teria deixado que artistas como Verlaine e Gauguin “morressem na miséria” (PICON, 1960, apud GENTIL e POIRRIER, 2012). Quando foi criado o Ministério dos Assuntos Culturais, a preocupação com o fomento às artes estava no centro da agenda, embasada numa grande
oposição, que sobrevive até os dias atuais, entre o que seriam as formas culturais de mercado, que ganhavam
cada vez mais espaço (principalmente após a difusão da televisão), e as formas culturais que mereceriam o
estatuto de arte pública (às vezes também referida como uma arte “de qualidade”, que precisaria ser financiada
de outra maneira que não o “mercado”).
Nas décadas seguintes, os paradigmas políticos que orientaram a ação cultural pública nos anos 1960 foram bastante problematizados, principalmente porque tendiam a uma restrição da cultura a um conjunto de práticas e
objetos mais legitimados (basicamente limitado às belas-artes e ao patrimônio clássico). Como mencionado anteriormente, desde aproximadamente meados dos anos 1980, no contexto internacional, nota-se uma ampliação do

151

POLÍTICAS CULTURAIS E PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÂNEAS

escopo do conceito de cultura que é objeto de tais políticas.3 A despeito das necessárias revisões de paradigma da
política cultural ocorridas nas últimas décadas, a “clássica” questão da promoção das artes e do desenvolvimento
das linguagens artísticas que não se resolvem no mercado ainda seguiu ocupando um lugar central nas agendas e
nos orçamentos de política cultural no mundo todo.
Hoje, no contexto histórico do século XXI, principalmente em grandes ambientes urbanos, muitos segmentos
artísticos já possuem lógicas de funcionamento próprias, já se organizam como mercados específicos (não no sentido metafórico que os debates dos anos 1950 e 1960 utilizavam para se referir à indústria cultural, mas no sentido
sociológico do termo “mercado”), já têm consolidados seus grupos oficiais de produtores, já possuem seus mecanismos de formação de novos produtores, já se dividem em subsetores ou cenas específicas e já têm consolidadas
instituições representativas, entre outras características que sugerem um avanço nos processos de autonomização. Nesses contextos, a formulação de políticas e ações que se propõem a apoiar o desenvolvimento das artes
também se torna tarefa mais complexa: é preciso conhecer e levar em consideração uma série de características
específicas de cada segmento artístico, bem como as necessidades envolvidas nas etapas diferentes da produção
de um bem artístico (por exemplo: na concepção, na produção, na circulação e na fruição).
O sociólogo Pierre Menger (1994; 2001), no sentido de buscar compreender as características dos contextos de
produção artística hoje, especialmente no que diz respeito à organização do trabalho, destaca, por exemplo, que
esses regimes de produção têm como características uma concentração com tendências monopolísticas, uma vez
que os trabalhadores não são plenamente substituíveis (pois a criação de valor é justamente baseada em nome e
reputação), associada ao excesso de oferta (que é bastante típico em contextos urbanos mais diversificados) – o que
torna tais contextos extremamente competitivos. Pela própria natureza da produção, os trabalhadores artísticos têm
ainda que lidar com a contingência, já que o trabalho tende a se organizar em torno da execução de uma obra que,
em algum momento, termina. Segundo o autor, do caráter cíclico do trabalho derivam duas características inerentes
ao trabalho em artes: o risco de ficar sem trabalho e a consequente tendência ao trânsito por diversas funções (não
raro, os artistas se alternam entre várias tarefas, como realização, produção e docência, o que aumenta sua chance de
se manterem trabalhando por mais tempo). Essas características certamente precisam ser compreendidas e levadas
em consideração quando se tem como objetivo desenvolver uma política de apoio às artes nos dias atuais.
Ainda considerando questões gerais que estruturam a discussão sobre o lugar da arte na agenda das políticas
culturais hoje, vale destacar também a centralidade do debate acerca dos investimentos na produção artística
realizados via mecanismos de incentivo fiscal. A meu ver, trata-se da forma mais ilustrativa pela qual a grande
oposição entre formas de mercado/indústria cultural e arte pura ainda vem operando nos dias de hoje. Não convém
aprofundar esse tópico aqui, mas o enorme peso que os mecanismos de isenção fiscal possuem no orçamento da
cultura no Brasil e principalmente as deficiências do nosso modelo – que gera concentração de recursos em poucas regiões e em poucas empresas financiadoras, delegação de grande parte da decisão sobre o investimento às
empresas financiadoras e dificuldade de produções menores e menos comerciais/midiáticas conseguirem acessar
os recursos – são também razões que justificam um aprofundamento dos estudos acerca de formas possíveis de
3 Essa ampliação do escopo da cultura que é objeto das políticas culturais também aparece associada, na literatura (COULANGEON, 2005;
DONNAT, 2011; BOTELHO, 2001), a uma mudança no modelo mais típico de ação cultural conduzida pelo Estado – a passagem do paradigma da
democratização da cultura ao paradigma da democracia cultural.

152

financiamento, gestão, cidadania e formação

apoio às artes, principalmente realizadas via investimento direto dos governos (para uma maior discussão sobre os
problemas do incentivo fiscal, ver BOTELHO, 2001; CALABRE, 2005; BOLAÑO et al., 2012).
Por fim, outro tópico polêmico que exerce uma influência relativamente geral no tema das políticas de apoio às artes
– e que, ao mesmo tempo, se impõe como uma motivação para novos estudos dedicados a esse tema – diz respeito
a uma disputa de caráter simbólico que opera entre sociedade de forma geral e produtores artísticos, e muitas vezes
também entre governos e produtores artísticos. Disputa essa que, em momentos de acirramento de posições políticas
como o que vivenciamos hoje no Brasil, costuma vir à tona de maneira bastante dramática. Um efeito colateral dos
processos de autonomização das esferas de produção artística – como nos mostram autores como Bourdieu (2002
[1992]) e Heinich (2005) – é a consolidação da representação romântica do artista como “gênio” (muito mais do
que como “trabalhador”), ou como um sujeito que, de tão único e diferenciado dos indivíduos “comuns”, é capaz de
acessar estados de inspiração quase místicos que supostamente possibilitam a criação. Essa representação afasta a
produção artística da ideia de “trabalho” e a desenha como algo relacionado a um suposto “estado de espírito”, algo
que opera nos imaginários até os dias de hoje e que traz uma série de problemas que dificultam a compreensão real
dos mecanismos e relações sociais envolvidos na produção artística. Essa representação romântica dos produtores
de arte, como também mostram os autores citados, foi um dos pilares centrais da afirmação dos campos artísticos
como esferas de produção autônomas (que deveriam ser regidos por sistemas de valores próprios): a “separação”
desses campos em relação às demais esferas da vida social construiu-se, em parte, por meio de uma outra separação,
entre seus agentes produtores e os demais indivíduos que compõem a sociedade. Isso, de um lado, fortaleceu esses
campos e permitiu a construção do que hoje entendemos como arte, bem como de todo um mercado (ao menos no
sentido sociológico do termo) em torno da produção artística, o que é um ponto positivo. De outro lado, colaborou
também para um afastamento quase insuperável – que muitas vezes assume o tom de negação/oposição – entre
a arte e a “sociedade comum”, o que, no momento em que a arte passa a ser assunto da política pública em suas
formas mais modernas, costuma gerar bastante tensão e questionamento.
Questionamentos vindos tanto da sociedade como um todo quanto da própria classe política, como o de que o
governo não deve financiar a produção artística pois ela é “elitizada demais”; ou de que esse investimento público
“só traz benefícios a um grupo pequeno de pessoas”; ou ainda acusações do tipo “os artistas não trabalham” ou
“querem viver à custa do Estado”. Apesar de certamente terem a ver com uma disputa muito concreta em torno
do orçamento público – já que, num contexto de recursos escassos, investir em artes significa deixar de investir em
outros assuntos –, a meu ver, tais questionamentos também se constituem como resultado daquela cisão simbólica
que opera entre a representação do “artista” e a do “cidadão comum”, ou a do “trabalhador”. Essas disputas, apesar de parecerem uma peculiaridade do nosso contexto, são algo bastante comum, principalmente em momentos políticos que têm correntes liberais ocupando a posição de governo vigente. Toby Miller (2000) mostra, por
exemplo, como nos Estados Unidos o argumento de que o Estado não deveria gastar recursos com a produção
artística operou em momentos em que o Congresso norte-americano sustentava bandeiras econômicas liberais,
mas posições conservadoras no que diz respeito a direitos sociais e culturais (normalmente momentos de maioria
do Partido Republicano). Em mais de uma ocasião, nesses contextos, o National Endowment for the Arts (NEA)
foi ameaçado e o argumento utilizado era justamente o de que a arte é uma produção “elitista” (feita por e para
uma porção muito pequena da população, “separada” do “cidadão comum”).

153

POLÍTICAS CULTURAIS E PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÂNEAS

Obviamente tais acusações não tinham o intuito de solucionar o problema real do baixo acesso da população a
algumas formas artísticas – o que só poderia acontecer por meio de políticas de formação específicas, ou seja, por
meio de um aumento da verba pública destinada ao assunto cultura, e não por sua diminuição –, mas muito mais
o intuito de priorizar recursos públicos para outras áreas não relacionadas à ideia mais ampla de direitos sociais.
Segundo Miller (2000), também tinham o intuito de enfraquecer as comunidades artísticas, em sua maioria mais
alinhadas a valores mais progressistas e associadas aos “inimigos políticos” dos grupos mais conservadores. O autor
relembra, por exemplo, como nos anos 1970 emergiu uma onda de pensamento antiesquerda, fundada por uma
nova onda da direita republicana, que moralmente se colocava contra os movimentos sociais (como o feminismo)
e assumia uma postura “antiarte”, já que a “cultura” estava simbolicamente associada à esquerda – algo bastante
semelhante ao que vivenciamos hoje no Brasil, vale notar. Ele também relembra Ronald Reagan, cuja corrente
no Partido Republicano era conhecida por se opor às diretrizes da Unesco e que, ao se eleger, em 1981, propôs
uma votação para cortar 50% do orçamento do NEA. Como se pode notar, trata-se de uma velha estratégia que
continua operando em diferentes épocas e contextos (ver também BESCH e MINSON, 2000, sobre como essas
disputas também figuraram no contexto australiano).
Sem sombra de dúvidas, a questão do acesso às formas mais institucionalizadas de produção artística é um problema que deve ser objeto de políticas públicas, mas ele certamente não se resolverá pela via da mão invisível – ao
contrário, sua solução passa por mais e não menos investimentos públicos em cultura e educação.

2. Possíveis dimensões de ação e questões atuais observadas na cidade de São Paulo
Tendo trazido até aqui alguns aspectos mais estruturais e gerais da discussão sobre a produção artística e seu
financiamento pelo Estado, opto agora por trazer alguns fatos e debates que estão na agenda da discussão
em torno do apoio às artes no cenário paulistano dos últimos cinco anos, com o intuito de colaborar para uma
reflexão relacionada mais aos formatos que podem assumir as políticas relacionadas a esse tema. Infelizmente,
não conseguirei, no espaço deste texto, dar conta de abordar a mudança, ocorrida entre 2016 e 2017, no que
diz respeito à dimensão política (politics) da agenda de políticas públicas (policies) municipais. Contento-me
apenas com mencionar uma onda crescente de tensões ocorridas no mundo da cultura desde o início de 2017 na
cidade de São Paulo, relacionadas à troca de gestão do governo municipal – à derrota, nas eleições, do prefeito
Fernando Haddad (PT), que governou até 2016, para o atual prefeito, João Doria (PSDB), que se elegeu com
um discurso de “eficiência”, “enxugamento” de gastos (principalmente de direitos sociais) e aposta em privatizações de diversos tipos. A nova gestão, já no início do ano de 2017, anunciou um congelamento de 43,5% das
verbas que estavam previstas para a pasta da cultura. No decorrer do ano, no âmbito da Secretaria Municipal de
Cultura (SMC), foi se consolidando uma mudança bastante clara nas concepções de políticas culturais e, a meu
ver, sobretudo na forma de desenhá-las – que, no momento anterior, era muito mais pautada pela participação
social (confiando em instrumentos como conferências, audiências públicas e esferas de diálogo mais sistemáticas
entre a SMC e os agentes culturais da sociedade civil). Essas mudanças têm desencadeado uma série de conflitos entre os movimentos culturais das mais diversas áreas (incluindo também os segmentos artísticos)4 e a atual
4 Destaca-se a Frente Única da Cultura, composta de diferentes movimentos e associações de realizadores culturais da cidade, que se organizou a
princípio em torno da pauta do descongelamento da verba destinada à cultura, mas depois foi se envolvendo em outras agendas.
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gestão da SMC, cujo ápice foi uma ocupação da secretaria pelos movimentos culturais reivindicando a saída do
atual secretário. Tais conflitos mereceriam um detalhamento maior do que o que cabe aqui, mas é importante ao
menos situá-los como panorama geral.
Para a elaboração das reflexões apresentadas a seguir, utilizei material empírico sistematizado acerca de alguns
encontros e esferas de debate sobre arte e políticas culturais ocorridos na cidade nos últimos anos.5 São eles: a)
discussões e propostas oriundas da III Conferência Municipal de Cultura de São Paulo,6 especialmente as discussões concentradas nos grupos de trabalho do eixo 2 (relacionado à cultura em sua dimensão simbólica e que
concentrou os debates sobre produção artística); b) ciclos de debate #existediálogoemSP (ocorridos com os segmentos artísticos no município a partir da conferência, em 2013);7 c) plenárias e audiências temáticas de alguns
segmentos culturais realizadas durante o processo de elaboração do Plano Municipal de Cultura em 2016;8 bem
como algumas outras instâncias de discussão e debates públicos ocorridos já no ano de 2017, que mencionarei
pontualmente. O objetivo aqui não é realizar uma análise aprofundada do que vem sendo discutido em cada uma
dessas instâncias ou por cada segmento artístico, mas sim tentar destacar, a partir de falas e discussões conduzidas
entre os produtores culturais e os agentes de governo, algumas dinâmicas e questões mais tranversais que vêm
permeando o debate sobre as políticas de apoio às artes na cidade.
Cabe ainda mencionar que todas essas esferas de discussão observadas consistiram em encontros públicos
(abertos à participação de qualquer cidadão), em que as comunidades especializadas dos segmentos de produção artística em questão – os diferentes tipos de realizadores –, bem como eventuais outros interessados,
discutiram e colocaram-se em interlocução com agentes governamentais, apresentando percepções, pontos
de vista e demandas sobre suas esferas de trabalho, e discutindo com esses agentes possíveis diretrizes para as
políticas públicas. Essas instâncias públicas de interlocução sistemática com o Estado, que podemos caracterizar
como instâncias participativas, são instrumentos centrais para a elaboração de políticas públicas mais efetivas,
e ainda mais importantes para as políticas de cultura, já que a atuação do Estado nessa área é mais focada no
apoio a projetos (por meio da transferência de recursos), que são conduzidos e executados, de fato, pelas mãos
da sociedade civil.
Nesse sentido, é bastante preocupante o fato de a nova gestão municipal estar optando por construir as
políticas culturais da cidade num modelo que é muito mais centralizado (“de cima para baixo”), abandonando
os mecanismos de participação pública e de diálogo sistemático com os realizadores culturais – mecanismos
estes que, vale destacar, não devem ser confundidos com encontros restritos e realizados a portas fechadas
entre os gestores públicos e um grupo pequeno de indivíduos ditos “representantes” das comunidades culturais (normalmente indivíduos que apoiam a gestão em questão); tampouco devem ser confundidos com
“escutas” pontuais que têm fim em si mesmas, já que as questões trazidas pelos participantes não reverberam
na etapa seguinte de desenho das ações e políticas. Nem mesmo a Conferência Municipal de Cultura, a mais
5 Venho acompanhando as instâncias de discussão relacionadas às políticas de apoio às artes nos últimos anos tanto como pesquisadora quanto
como realizadora na área de artes cênicas, e por causa disso as esferas de interação observadas aqui se concentram mais nessa área.
6 Da qual fui relatora (no eixo 2, que discutia a cultura como produção simbólica, e em que a maior parte das discussões sobre linguagens artísticas ficou
concentrada) e coautora da publicação resultante (ver DO VAL et al., 2014).
7 Foram acompanhados os encontros #existediálogoemSP com os segmentos de teatro, circo, dança e hip-hop.
8 Foram acompanhadas as audiências temáticas de dança, circo e hip-hop.
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institucionalizada das instâncias participativas da área de cultura do município, tem perspectiva de ser realizada
no curto prazo (a atividade deveria ocorrer neste ano de 2017, segundo o Plano Municipal de Cultura). Nesse
sentido, cabe lembrar trecho do documento resultante da Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais
(Mondiacult) que diz que “democracia cultural supõe a mais ampla participação do indivíduo e da sociedade”
não só no processo de criação de bens culturais, mas também “na tomada de decisões que concernem à vida
cultural”, e que afirma que é preciso garantir a participação também no plano administrativo, “para assegurar
que as instituições responsáveis conheçam as necessidades e preferências da sociedade em matéria de cultura” (UNESCO, 1982).
A partir das percepções e discussões identificadas nas instâncias participativas observadas, destaco dois eixos de
reflexão importantes, cujos conteúdos podem informar as etapas de formulação e implementação de políticas para
as artes. Eles estão relacionados 1) à complexidade das etapas de produção artística e às necessidades específicas
de cada uma delas; 2) à diversidade interna dos grupos de produtores e à questão da representatividade. Um
terceiro tópico muito importante seria a discussão sobre os modos de seleção de projetos e realizadores a serem
apoiados pelas iniciativas públicas (por exemplo, os editais), mas não haveria espaço para abrir essa discussão neste
artigo – desenvolvo algumas considerações sobre esse tópico em Vasconcelos-Oliveira, 2016b.

Complexidade de cada etapa da produção e necessidade de diversificação dos
instrumentos de ação
Como já foi mencionado, em contextos em que os cenários de produção cultural são maiores e mais diversificados,
as questões e demandas relacionadas a essa produção também tendem a ser complexas e diferenciadas. Cada
etapa da produção – e podemos considerar, como parâmetro geral, as etapas previstas pela Unesco (2009) para
o ciclo de produção cultural, que compreendem: criação, produção, disseminação/circulação e exibição/recepção/
consumo – costuma ter seus próprios padrões de organização social e modos de funcionamento, bem como suas
dificuldades, barreiras e códigos a serem dominados.
Uma política de apoio às artes precisaria ter em mente uma concepção ampla da “produção artística”, como um
universo diferenciado de relações sociais e modos de funcionamento que envolvem uma multiplicidade de questões e problemas. No discurso de alguns gestores públicos da área da cultura – especialmente entre aqueles que
desconhecem tais dinâmicas de produção e estão ocupando cargos por acordos políticos ou qualquer outro motivo que não o conhecimento do tema (algo que é relativamente comum, especialmente em municípios menores)
–, é recorrente a compreensão equivocada de que os grupos de produtores artísticos simplesmente reivindicam
“mais dinheiro”, e especificamente “mais dinheiro para a produção de novas obras”. Nesses casos, muitas vezes o
diálogo entre as comunidades de produção artística e os gestores se estabelece a partir de pelo menos dois pressupostos errados. O primeiro, de que a ampla e complexa ideia de “produção artística” resume-se a uma sucessão de
criação de novas obras (espetáculos, filmes e discos, entre outros tipos) – uma visão que reduz todos os processos
sociais que ocorrem nos “mundos” de produção da arte (para usar o termo do sociólogo Howard Becker) ao que
deveriam ser seus “produtos finais”.
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O segundo pressuposto equivocado é uma espécie de narrativa do “favor”: como se os agentes estatais, por
benevolência, apreço pessoal às artes ou qualquer justificativa desse tipo, estivessem “fazendo um favor” aos produtores quando concedem mais recursos para financiar produções específicas. Normalmente, esse pensamento
também vem acompanhado da ideia de contrapartidas, ou “coisas que os realizadores artísticos devem devolver”
à sociedade (tratada, via de regra, como um todo indiferenciado de não artistas) também seguindo um pouco a
narrativa do favor/benevolência. Trata-se de uma concepção bastante ultrapassada e reducionista dos potenciais
benefícios que a produção artística pode desencadear na sociedade, assim como bastante desinformada das
questões reais que estão presentes na dinâmica da produção artística. Trata-se de uma visão, a meu ver, que
ainda tem relação com a antiga representação romântica do artista como um gênio ou um ser quase “anormal”
(completamente diferente do resto da sociedade), que precisa ser ajudado pelo governo (seja pelo modelo clássico do mecenato, seja pelas formas mais modernas de Estado), em parte como demostração de sensibilidade
ou erudição daqueles que ocupam os cargos de poder, e que, em troca, “nos presenteia” com produtos de sua
inspiração e criatividade.
É claro que a disponibilização de verbas públicas para a realização de obras artísticas (normalmente por seleção
de projetos via editais) é necessária e, como modelo de ação política, representa em si um avanço em relação ao
que seria a “política de eventos” – modelo de ação que ainda é bastante típico em alguns contextos locais, em que
a gestão pública reduz o “fazer política cultural” à realização e à difusão de eventos culturais (normalmente artísticos). A inadequação dessa visão já é algo amplamente conhecido, e manifestações contrárias à redução da política
cultural à “política de eventos” podem ser encontradas no debate nacional desde meados dos anos 1970, como
registra Isaura Botelho em seu livro sobre a criação da Funarte e a definição de suas diretrizes (BOTELHO, 2001a).
No entanto, como mostram as discussões observadas, da mesma forma que os realizadores artísticos necessitam
de recursos financeiros destinados a viabilizar obras específicas (momentos pontuais de sua existência como produtores), eles também precisam garantir sua subsistência em momentos de aprofundamento de pesquisas e estudos (que não necessariamente precisam resultar em produtos do tipo “novo espetáculo”, “novo disco” ou “novo
filme”), assim como precisam de esferas de formação e trocas de conhecimento de diversos tipos, além de apoio
para circular obras e pesquisas que não são novas (e nem por isso precisam ser abandonadas) e para projetos artístico-pedagógicos, entre outras demandas. Ou seja, na maioria dos casos, a demanda por “dinheiro para produção
de novas obras” não é o único gargalo para o desenvolvimento da linguagem em questão.
Durand (2001), assim como outros autores, menciona que uma verdadeira “política” cultural não deveria se resumir
a um conjunto de ações pontuais e desarticuladas, mas deveria ser orgânica – ser composta de ações e programas
orientados por diretrizes gerais. Se isso vale para a política cultural em sentido amplo, vale também para as políticas
de artes em sentido específico: elas precisam ser pensadas de forma integral, com ações que respondam aos diferentes problemas encontrados no ciclo de produção das obras, o que pressupõe conhecer bem (e de forma bem
objetiva) as questões envolvidas em cada segmento de produção ou linguagem.
Considerando o material empírico observado, a demanda por políticas mais orgânicas para os diferentes segmentos artísticos – algo que poderia ser pensado como políticas setoriais para o desenvolvimento específico dos
diferentes segmentos de produção artística – foi identificada em diversas instâncias de participação. Quando não
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mencionada diretamente, ela apareceu na forma de menção a diversas outras linhas de ação que deveriam ser
pensadas pela gestão municipal para além do fomento direto às novas produções artísticas. Listo pelo menos seis
demandas que foram mencionadas pelos realizadores artísticos nos encontros acompanhados, e que podem resultar em linhas que poderiam compor uma política de apoio às artes mais orgânica. Vale notar que algumas delas
nem sequer exigiriam soluções na forma “dinheiro transferido aos realizadores”, mas poderiam ser solucionadas (ou
ao menos amenizadas) com direcionamento de programações e curadorias e adaptação e concessão de espaços
públicos, entre outras ações possíveis.9
a)

Financiamento da produção de obras artísticas específicas ou de etapas dessa produção: necessidade de
ações que financiem especificamente a criação e/ou a produção de trabalhos artísticos, ou etapas desses trabalhos (por exemplo, na área do cinema, há editais para financiar só a etapa de desenvolvimento de
roteiro ou só a etapa de finalização do filme). Exemplos de ações: programas e editais do Núcleo de Fomento
às Linguagens Artísticas, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, editais do Programa de Ação
Cultural (Proac), da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, ou prêmios, como Klauss Vianna, Myriam
Muniz, Carequinha ou Procultura, da Funarte, no nível nacional. Exemplos em que o Estado subsidia direta e
sistematicamente alguns grupos de produção artística: SP Companhia de Dança e Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo.

b) Financiamento de pesquisa artística e de atividades de base dos realizadores: necessidade de ações que financiem a manutenção das atividades básicas do realizador ou grupo em questão, como sua pesquisa
e seu trabalho mais rotineiro, sem que isso necessariamente precise resultar numa nova obra ou em algo que
tenha um formato de exibição ao público. Exemplos de ações: leis municipais de fomento ao teatro e à dança;
Programa Cultura Viva, no nível federal.
c)

Apoio à difusão/circulação/exibição de obras: necessidade de ações que apoiem a difusão, exibição ou circulação de trabalhos já prontos (tendo em vista que as etapas de produção e de circulação envolvem custos
e necessidades diferentes e que trabalhos como os de artes cênicas não se esgotam após terem realizado
sua primeira temporada de exibição). Necessidade de estimular a criação de um mercado para realizadores e
obras, que os permita sair do imperativo de “sempre estar desenvolvendo um produto novo para colocar em
circulação”, o que muitas vezes se contrapõe ao objetivo de desenvolvimento da linguagem artística em questão. Exemplos de ações: editais específicos do Proac (por exemplo, para circulação de trabalhos de dança);
sublinhas específicas de editais municipais ou federais destinados ao apoio a linguagens; programas de compra direta de obras/trabalhos pelo Estado ou por entidades a ele vinculadas, por exemplo, programas como
Circuito Cultural Paulista (estadual), Virada Cultural (municipal) e Circuito Municipal SP Cultura, ou compra
de programações para equipamentos como teatros e centros culturais públicos, ou realização de festivais. A
ampliação do circuito de difusão de produtos culturais possibilita que os realizadores continuem trabalhando
enquanto estão em períodos de intervalo de novas criações/pesquisas (ou mesmo enquanto estão realizando
essas etapas de criação/pesquisa de outros trabalhos).

9 Uma versão mais detalhada dessas diferentes questões (que resultam em diferentes modalidades de ação) encontra-se em VasconcelosOliveira (2016b).
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d) Apoio a espaços/instituições públicas ou independentes que promovam criação, difusão ou formação artística: necessidade de ações destinadas a ampliar e qualificar os espaços e instituições culturais públicos e
conduzidos pela sociedade civil que desenvolvam produção, criação, difusão ou formação artística de forma
continuada. O apoio a tais espaços/instituições fortalece a ideia de consolidar um circuito para realizadores e
obras. Exemplos de ações: espaços mantidos pelo Estado e diretamente ligados a linguagens artísticas específicas, como o Centro de Referência da Dança ou a Casa de Cultura do Hip Hop, em nível municipal; edital
Proac Território das Artes (destinado a fomentar atividades de espaços culturais independentes/privados) da
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo; algumas linhas dos programas municipais de fomentos que
permitem manutenção de espaços; ou o próprio Programa Cultura Viva, no nível federal. Outra possibilidade
de ação seria fortalecer programações de criação, difusão e formação artística dentro de centros ou espaços
culturais financiados diretamente pelo Estado, como, no nível municipal, as Casas de Cultura, o Centro Cultural da Juventude e o Centro Cultural São Paulo.
e)

Programas de formação de artistas e/ou críticos: necessidade de apoiar a formação e a qualificação de realizadores dos diferentes segmentos, incluindo iniciativas de educação formal (especialmente para segmentos que possuem esferas de formação mais escassas, como o circo) ou iniciativas de formação continuada ou
de curta duração. Exemplos de ações: escolas formais financiadas diretamente pelo Estado – por exemplo, a
Escola Municipal de Iniciação Artística, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, ou a Escola Nacional
de Circo da Funarte; iniciativas de formação continuada, como cursos livres oferecidos em diversos equipamentos públicos; concessão de bolsas de estudo ou outras formas de apoio à circulação de artistas, como o
Programa de Intercâmbio e Difusão Cultural, do Ministério da Cultura.

f)

Apoio à construção de redes e espaços de articulação de realizadores: necessidade de ações e espaços destinados a promover o fluxo de conhecimentos, o compartilhamento e a troca entre realizadores, no sentido de
promover uma qualificação em nível mais geral dentro dos segmentos artísticos (sobre conteúdos artísticos, mas
também sobre modos de produção), bem como de estimular a articulação e a interlocução entre os diferentes
grupos de realizadores (o que também os qualifica para a interlocução com a esfera da gestão pública). Exemplos de ações: mapeamentos de realizadores, como o realizado pela plataforma SP Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo; apoio a iniciativas como fóruns ou outros espaços de encontro; apoio a ateliês
coletivos de criação (alguns dos projetos apoiados pelo Programa VAI, da Secretaria Municipal de Cultura de
São Paulo, possuem esse caráter, mas não existe um programa voltado especificamente para essa questão).

Além dessas modalidades, uma linha complementar desejável a qualquer política de apoio às artes é a de estímulo
à participação na vida cultural (que inclui ações de formação de públicos, mas não somente), uma vez que esse é
um componente central para a sustentabilidade dos segmentos artísticos ou mesmo para que se possa falar num
circuito de difusão e circulação de obras. De forma geral, no contexto brasileiro, o que se nota é uma escassez
dessas políticas, especialmente na área de formação de públicos, e uma tendência, nas políticas para as artes, de
transferir a responsabilidade de lidar com a baixa adesão dos públicos aos próprios realizadores – que, nos projetos
propostos para editais ou programas de apoio à criação ou realização de obras, via de regra precisam apresentar
um plano de ações destinado a formar públicos ou ao menos a potencializar a difusão. É claro que um comprometimento dos realizadores com a questão dos públicos sempre será bem-vindo, mas, a meu ver, esse problema
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é bastante sério e complexo (está fundado em desigualdades estruturais e mais gerais que compõem a sociedade
brasileira) e precisaria ser enfrentado com políticas específicas, e, sobretudo, abordado por um corpo de pessoas
que estivessem especificamente alocadas para estudar esse problema e suas origens, levantar políticas exemplares
em outros contextos e planejar ações mais orgânicas e integrais para enfrentar essa questão.10
Vale ainda mencionar que, nas observações empíricas realizadas, quando o assunto era a reflexão sobre políticas
mais orgânicas de apoio às artes (compostas de ações de diversos tipos, como as mencionadas anteriormente),
a Lei de Fomento ao Teatro (de 2002) via de regra aparecia como modelo. Trata-se de um programa que surgiu
como resposta aos desequilíbrios gerados num contexto histórico em que nossa “política cultural” basicamente se
resumia a mecanismos de incentivo fiscal (anos 1990), como fruto da organização da classe teatral, especialmente
representada pelo movimento Arte contra a Barbárie (ver GOMES e MELLO, 2014; DESGRANGES e LEPIQUE, 2012). Um ponto essencial do programa e que ampara fundamentalmente seu objetivo principal – apoiar
a pesquisa de linguagem e o trabalho continuado – está relacionado aos formatos das ações resultantes dos projetos contemplados pelo edital, que não se limitam à ideia de “contrapartidas” nem ao formato de espetáculos e
apresentações públicas como produtos resultantes dos projetos; eles podem resultar em ações diversas, como
publicações, vídeos e atividades formativas. Outro ponto fundamental nesse sentido é o fato de o edital de chamamento dos projetos não delimitar, a priori, o tempo de duração do projeto nem fixar o valor a ser concedido a cada
contemplado – são os proponentes que apresentam cronograma e planilha de custos, o que possibilita trabalhar
com projetos de mais longa duração (fundamental para garantir o aprofundamento da pesquisa de linguagem).
O modelo do Programa de Fomento ao Teatro é mencionado como caso de sucesso em diversas instâncias destinadas à reflexão sobre produção artística e serve de inspiração para diversos outros segmentos. Em 2006, foi
implementado o Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo (Lei no 14.071/05) e, em
2016, foi sancionado o projeto de lei que institui o Programa Municipal de Fomento ao Circo (PL no 129/16), após
cerca de dois anos de intenso debate entre os movimentos de realizadores circenses, o Legislativo e o Poder Executivo municipal – trata-se de uma lei que foi construída coletivamente, com ampla participação do segmento, o
que resultou num processo complexo e demorado, em razão da diversidade interna dos grupos de realizadores que
constituem o segmento circense em São Paulo.
Vale mencionar que tanto o programa de fomento à dança quanto o de fomento ao circo encontram-se ameaçados pela atual gestão da SMC. O Programa de Fomento ao Circo nem sequer foi posto em prática, apesar
de ser garantido por lei – a secretaria recusou-se a “comprometer-se” com a lei sancionada (apesar de diversas
solicitações de realizadores e associações)11 e criou um edital pontual de apoio ao circo, sem nenhuma obrigação
de ser realizado anualmente, nenhum parâmetro orçamentário preestabelecido e nenhuma garantia de que as diretrizes acordadas pelos realizadores em parceria com o Legislativo e a gestão anterior da SMC serão mantidas. O
novo edital, além desses problemas, tem um número específico de apresentações públicas como “contrapartidas”
obrigatórias em todas as categorias de apoio previstas. Como fica claro (inclusive em falas do atual secretário), o
10 Opto por não ampliar muito a discussão sobre públicos aqui pois já desenvolvi trabalhos sobre esse tema em outras ocasiões (VASCONCELOSOLIVEIRA, 2015, 2014, 2013 e 2009).
11 Destaca-se a ocasião do encontro Secretaria da Cultura Escuta com o segmento do circo, realizado em 21 de janeiro de 2017 no Centro Cultural
São Paulo, em que diversas associações circenses apresentaram a implementação do Programa de Fomento ao Circo como uma das prioridades do
segmento.
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novo edital se aproxima muito mais do modelo de editais do Proac, da Secretaria da Cultura do Estado de São
Paulo, instância em que o próprio secretário municipal já atuou, do que dos modelos de programa de fomento (inspirados na Lei de Fomento ao Teatro).12 O modelo dos Proacs, no entanto, vem sendo bastante problematizado
pelos movimentos artísticos, por direcionar a produção para uma lógica de projetos curtos, realizados com pouco
dinheiro (os valores são fixos e bastante limitados tendo em mente os custos de produção de cidades como São
Paulo ou outras cidades maiores do estado), com “contrapartidas” e cujos objetivos são recortados e predefinidos
(por exemplo, há edições específicas para a produção de novas obras ou para a circulação de obras já prontas, mas
pouco espaço para que os proponentes sugiram outros desenhos de atividades a serem realizadas). Isso confere
uma lógica bastante fragmentada para a produção e gera intermitência – no caso das artes circenses, está relacionado também ao problema de instabilidade dos elencos (como os projetos são curtos e têm pouca verba, os
realizadores sempre estão transitando entre projetos, e poucos grupos conseguem manter membros estáveis por
muito tempo, o que praticamente inviabiliza o desenvolvimento de uma pesquisa aprofundada). Em suma, dado
que as condições de produção interferem no resultado da obra, é preciso refletir se esses modelos de financiamento, de fato, possibilitam o desenvolvimento da pesquisa e das linguagens artísticas ou se somente conseguem
oferecer uma resposta emergencial às necessidades de subsistência dos próprios criadores.
Em relação às disputas realizadas em torno do Programa de Fomento à Dança, elas mereceriam um artigo exclusivo, mas vale tecer algumas breves considerações aqui. Desde pelo menos 2013, algumas correntes de dança da
cidade de São Paulo (especialmente relacionadas às danças de rua e às danças negras) vinham reivindicando maior
acesso ao programa, alegando que o trabalho que realizam também consiste numa forma de dança contemporânea e que a seleção realizada pelas comissões de avaliação do programa, historicamente, tendia a privilegiar correntes de dança contemporânea de matrizes mais acadêmicas (ensinadas nas universidades de dança) e europeias.
Trata-se de um questionamento legítimo, sério e que estava sendo trabalhado em discussões públicas e instâncias
de participação, ainda que muitas vezes por meio de debates áridos e num processo lento – como geralmente
acontece nos processos que envolvem ampla participação social.13 Avanços dessa discussão já podiam ser vistos
nas próprias edições do Fomento à Dança, que passaram a ter em suas comissões de seleção representantes de
danças de rua e de danças negras.
Em 2017, no entanto, sem justificativa plausível, a nova gestão da SMC cancelou o edital do Fomento à Dança que
estava em andamento e que contava com mais de 60 projetos inscritos, e, unilateralmente, propôs um novo edital
que contradizia o modelo previsto pela Lei de Fomento à Dança em diversos pontos (ver CALUX, 2017). O argumento utilizado pela secretaria seguiu uma estratégia mencionada na seção anterior: desqualificar os realizadores
a partir do argumento do “elitismo”, acusando o fato de a classe da dança e as comissões de seleção do programa
privilegiarem somente um grupo pequeno de produtores. Em vez de continuar as discussões que já estavam em
curso nos últimos anos acerca das formas de acesso ao programa e das composições de bancas de seleção, ou
12 O partido que ocupa atualmente a gestão municipal de São Paulo (PSDB) governa o estado de São Paulo há quase 25 anos. Na área da cultura,
até por causa dessa estabilidade e do tempo de atuação, o partido desenvolveu um modo bastante característico de pensar e implementar as políticas
culturais (assunto que mereceria um estudo específico). Uma parte considerável da equipe que atualmente ocupa a Secretaria Municipal de Cultura
de São Paulo (incluindo o próprio secretário) já passou pela secretaria estadual e tem como referência os tipos de programas e ações que são
desenvolvidos lá.
13 A discussão conduzida na audiência temática de dança, realizada no momento de construção do Plano Municipal de Cultura, 2016, é um ótimo
exemplo de como essas discussões estavam tomando forma e reverberando dentro da própria secretaria. Essa discussão também pode ser identificada
no encontro da dança do programa #existediálogoemSP, realizado ainda em 2013.
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em vez de propor uma ampliação do recurso do programa que possibilitasse a inclusão de uma diversidade maior
de contemplados, ou eventualmente a criação de linhas que contemplassem outros tipos de produtores, a nova
gestão suspendeu o edital anterior e redigiu, sem diálogo com os movimentos da dança, um novo edital que trazia
mudanças que nada tinham a ver com a questão que serviu de justificativa para o cancelamento do edital prévio –
por exemplo, a redução no prazo de realização dos projetos para um ano (seguindo o modelo dos Proacs). Houve
uma série de discussões públicas entre a comunidade da dança e a Secretaria Municipal de Cultura – e, nesse
momento, as vertentes da dança contemporânea “tradicional” e as vertentes das danças negras contemporâneas e
das danças de rua se uniram em oposição ao que seria um “desmonte” do programa de fomento –, que pode ser facilmente encontrada em periódicos, blogs e redes sociais. A SMC conseguiu manter a validade do novo edital, que
foi amplamente boicotado pelos movimentos de dança da cidade (tanto pelos produtores “tradicionalmente” vistos como contemporâneos quanto por aqueles que estavam reivindicando esse status, que também discordaram
da maneira pela qual a SMC estava conduzindo a mudança) e teve somente 11 inscritos no módulo 1 (criação) e
6 no módulo 2 (circulação), sendo que 4 dessas propostas foram desclassificadas por não cumprirem os requisitos
básicos do edital, segundo informações apresentadas no Diário Oficial da cidade de São Paulo. Mesmo diante da
baixa adesão, a secretaria optou por levar o processo adiante, contemplando ao final nove propostas no módulo 1 e
quatro no módulo 2, numa seleção praticamente sem concorrência, o que resultou na premiação (com montantes
superiores a 200 mil reais por grupo) de agentes e grupos que não têm trajetória de pesquisa em dança e/ou que
muitas vezes nem possuem histórico de pesquisa com um elenco fixo de realizadores, bem como de grupos que
realizam grandes produções e que já contam recorrentemente com apoio financeiro oriundo de mecanismos de
isenção fiscal (grupos que, de acordo com a Lei de Fomento à Dança, não corresponderiam ao público-alvo do
programa). Em diversas reuniões e debates públicos ocorridos entre a classe de realizadores da dança e os representantes da SMC no ano de 2017, a secretaria vem sendo acusada pelos movimentos de promover um desmonte
do Programa de Fomento à Dança.

Diversidade interna dos campos e dos grupos de realizadores, lugares de fala e a
questão da representatividade
Uma segunda questão que vem sendo bastante problematizada nas discussões recentes sobre a produção artística
na cidade de São Paulo e suas formas de apoio relaciona-se à diversidade interna das próprias classes de produtores. Como mencionado anteriormente, a partir do momento em que os campos artísticos se autonomizam, o status
de artista (inclusive a fronteira que diferencia o “profissional” do “amador”) passa a ser legitimado dentro do próprio
campo: pelos sistemas de formação (escolas de arte que conferem diplomas), pelo sistema legal (por exemplo,
para atividades que exigem um registro nas entidades de classe ou mesmo na Delegacia Regional de Trabalho),
bem como pelas instâncias de consagração e apoio (que podem compreender a crítica especializada ou as próprias instituições públicas, que, ao decidirem quem vai ser contemplado por um programa de fomento, também
decidem quem pode ser reconhecido como artista ou realizador “profissional”). A garantia de que a legitimação
será feita dentro do próprio campo e seguindo seus parâmetros é algo muito positivo, pois garante a autonomia –
evita, por exemplo, que um governo autoritário decida de forma parcial os rumos que um determinado segmento
de produção irá tomar. De outro lado, sempre há risco de grupos de realizadores que concentram mais poder
dificultarem a entrada de novos agentes ou de propostas que, em alguma medida, rompam com as práticas que
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já são mais legitimadas. Quanto mais diversificado é um campo de produção artística (quanto maior o número de
produtores e instituições), menos ele será homogêneo e mais diferenciadas serão as “correntes”, os modos de fazer,
as estéticas e os discursos. A legitimidade de quem “representa mais” o segmento em questão, ou de quem pode
“falar em nome” do segmento como um todo, nesses casos, via de regra, é objeto de intensa disputa.
Nesse contexto, a forma de seleção dos agentes e projetos que irão receber os recursos públicos também emerge
como um assunto dos mais centrais para as políticas para as artes. De um lado, há que se garantir que os realizadores selecionados sejam realmente aptos para desenvolver os projetos (e a análise de currículo e certificações é
um indicador para isso). De outro lado, quanto mais se exigem critérios, como formação específica, registros ou
comprovantes de atuação, para reconhecer um determinado agente como apto a ser beneficiário de um programa de fomento às artes, mais barreiras de entrada há para os novos produtores, que encontram dificuldades para
adentrar as esferas “oficiais” do campo. Isso pode ser extremamente prejudicial à diversificação estética e discursiva
do segmento em questão.
Nesse sentido, é necessário pensar: como ampliar os benefícios dos diferentes mecanismos de fomento às artes
para realizadores menos legitimados, menos formalizados, com menos tempo de estrada, menos diplomados ou
simplesmente que “falam de outro lugar” ou são adeptos a modos de produção e estéticas que não são dominantes, de modo a cumprir a diretriz de garantir a diversidade na produção (que é uma prerrogativa do próprio Plano
Nacional de Cultura)? E, sobretudo, como fazer isso em cenários em que as classes artísticas mais tradicionais já
são bastante organizadas, têm bastante poder de barganha e o recurso é escasso?
No caso paulistano observado, há algumas discussões em que essa questão veio à tona. Sem dúvidas, as discussões
públicas acerca da diversificação do acesso ao Fomento à Dança mencionadas acima, realizadas entre 2013 e 2016,
foram bastante ilustrativas dessa questão. Destaca-se, na própria área da dança, a presença desse debate sobre
a diversidade dos produtores e dos modos de fazer já no encontro da dança do programa #existediálogoemSP,
conduzido pela SMC após a realização da Conferência Municipal de Cultura, ainda em 2013.14 Nesse encontro,
emergiram questões como a necessidade de ações para apoiar realizadores e companhias de regiões periféricas
da cidade, que normalmente não eram contemplados, até aquele momento, pelos programas mais tradicionais e
que poderiam ser interlocutores centrais dos equipamentos culturais dessas regiões e dos cidadãos que estão nas
margens da cidade. Ou, de forma mais ampla, foram levantadas questões sobre a necessidade de compreender
os diferentes modos de produção de dança que habitam a cidade, tendo em mente que cada um deles possui
necessidades específicas.
Na ocasião, a Cooperativa de Dança também reforçou a necessidade de implementação de um novo programa
de apoio à dança, tendo em vista que a lei de fomento sozinha não daria conta de contemplar atores tão diferentes, como produtores que estão construindo uma pesquisa continuada em dança contemporânea, criadores
novos que estão iniciando suas pesquisas e grupos mais tradicionais, que já estão atuando há décadas (que
podem não estar mais no lugar do experimentalismo ou da ruptura, mas sim numa fase de consolidação de suas
“tradições” de linguagens). Linhas de fomento a todos esses grupos de atores obviamente seriam justificáveis,
14 Diálogos conduzidos em parte com o intuito de levantar questões setoriais para subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Cultura, que acabou
ocorrendo somente em 2016.
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mas um só programa de apoio à dança provavelmente não daria conta de responder às especificidades de cada
um deles. A proposta, na época, era implementar o Projeto de Lei no 01-00010/2015, que incluía um novo edital
para o segmento – o que seguia a trajetória traçada no teatro, em que a criação do Prêmio Zé Renato (Lei no
15.951, aprovada em 2014, após a implementação do prêmio ser uma das propostas mais votadas na Conferência
Municipal de Cultura de 2013) respondia, em parte, a uma demanda de “desafogar” a Lei de Fomento ao Teatro.15 Esse assunto foi retomado em outras instâncias coletivas de discussão da dança, e em alguns momentos foi
discutido se a melhor opção seria a criação de novos programas ou a ampliação do escopo e do orçamento do
próprio Programa de Fomento à Dança.
Outro eixo de discussões que ilustra bem essa questão da diversidade dos produtores no contexto paulistano dos
últimos cinco anos é o que se estabeleceu em torno do tema Lei de Fomento à Periferia (que resultou no Programa
de Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo, Lei Municipal no 16.496/2016). Como mostram alguns pesquisadores sobre o assunto (destaco D’ANDREA, 2013), o florescimento dos movimentos culturais e artísticos das
regiões periféricas de São Paulo já vem tomando forma desde pelo menos os anos 1990. No decorrer das décadas,
uma série de programas municipais estimulou a ampliação e a diversificação desses produtores, seja diretamente,
como no caso do Programa VAI (Valorização de Iniciativas Culturais, de 2003),16 seja indiretamente, como no
caso do Programa Vocacional (que existe há cerca de 15 anos, mas ainda não é amparado por lei) ou mesmo dos
centros culturais que oferecem formações artísticas em regiões periféricas (como o Centro Cultural da Juventude,
os CEUs ou as Casas de Cultura).
A Conferência Municipal de Cultura de 2013 foi um momento inquestionável de reivindicação mais organizada
pela participação desses atores sociais na agenda das políticas culturais da cidade (ver DO VAL, BARBOSA,
VASCONCELOS-OLIVEIRA e PINTO, 2014). Diversos fóruns e instâncias de discussão sistemáticas que já se
organizavam nas regiões periféricas se articularam e organizaram uma série de demandas para serem apresentadas
na conferência (inclusive realizaram pré-conferências por conta própria e participaram das pré-conferências regionais, que eram atividades previstas na agenda da conferência). Os movimentos culturais da periferia participaram
desse processo de forma até mais organizada do que as classes artísticas mais tradicionais, que historicamente
costumam ser atores bastante presentes. Das suas demandas, a mais expressiva foi a criação da Lei de Fomento à
Periferia – que ficou no topo da lista das propostas aprovadas na III Conferência Municipal de Cultura.
O principal objetivo da Lei de Fomento à Periferia, segundo o Movimento Cultural das Periferias, que articulou
essa agenda com a SMC por três anos até a lei ser sancionada em 2016, era o de “democratizar” o acesso às verbas
destinadas às manifestações artísticas e culturais na cidade, contemplando grupos e realizadores que não conseguiam espaço nos programas e editais “tradicionais” e também promovendo uma descentralização dos recursos
públicos nas diferentes regiões da cidade (ver PERIFERIA EM MOVIMENTO, 2016). Durante os três anos de
debate sobre o formato da lei, muito se discutiu sobre se ela não seria uma sobreposição a programas como o de
15 Na Conferência Municipal de Cultura de 2013, representantes da classe do teatro argumentaram que a Lei de Fomento ao Teatro havia tido como
consequência (e espécie de externalidade positiva) a multiplicação de grupos teatrais na cidade, o que colaborou para a consolidação de São Paulo
como um dos principais polos mundiais do teatro independente. De outro lado, a proliferação de grupos e sua consequente diversidade interna
também desencadeiam a necessidade de novas linhas de apoio estatal, visto que boa parte do que é produzido nessa cena não “se resolve” no mercado
(não se trata de produções comerciais).
16 Ver DO VAL, 2014.
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fomento ao teatro ou à dança, tendo em vista que não havia impeditivos para grupos e realizadores da periferia
participarem desses programas. A argumentação de que era necessário criar uma linha de fomento específica,
cujo recorte não seria o da linguagem, mas sim o do território, passou, nos debates realizados na Conferência
Municipal de Cultura, por duas ideias: a primeira, pela constatação de que, se de fato não havia impeditivos para
que os projetos oriundos da periferia participassem dos programas tradicionais de fomento, na prática, isso não
vinha acontecendo. E a segunda, de que a “cultura periférica” poderia ser algo mais amplo do que o conjunto das
manifestações artísticas tradicionais, podendo incluir outras práticas e manifestações.
Nota-se, então, que o que estava em jogo não era somente o problema da diversidade interna das classes de
realizadores (e a reivindicação de um grupo de atores por “fazer parte”), mas também uma reivindicação pela ampliação da própria agenda do que se compreende como “apoio às artes”. Destaca-se também que esse é um ótimo
exemplo de como a agenda emergente da cidadania cultural e a agenda mais tradicional das políticas de apoio às
artes se entrecruzam, e de como é necessária uma série de arranjos (não só institucionais, mas também conceituais,
de parâmetros estéticos e de valoração, de forma geral) para realizar a mediação entre essas duas agendas. O que
os movimentos culturais da periferia estavam reivindicando, ao fim e ao cabo, é que não bastava ter sua produção
e seus modos de vida reconhecidos como práticas culturais (numa agenda de cidadania cultural), mas era preciso
também reconhecer uma parte de sua produção simbólica como manifestação artística, conferindo-lhe esse status.
Destaca-se, ainda nesse sentido, que o Programa de Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo foi instituído
no mesmo departamento destinado a cuidar dos outros programas de fomento às artes (o Núcleo de Fomento às
Linguagens Artísticas). A meu ver, é fundamental que esse tipo de mediação seja acompanhada pela gestão pública – e, preferencialmente, que se dê no próprio âmbito da gestão pública, que é o ente responsável por garantir
e estimular a diversidade das expressões e produções culturais.

Considerações finais
A elaboração de uma política mais orgânica (e não de um conjunto de ações pontuais e desarticuladas) faz-se
extremamente necessária para a maioria dos segmentos artísticos, e para desenhá-la é necessário diagnosticar
as reais necessidades desses segmentos e pensar modelos de apoio diversificados que respondam aos diferentes problemas vivenciados nesses contextos. Como aponta a reflexão conduzida aqui, o assunto não é simples,
envolve uma série de contradições e uma série de representações construídas historicamente que, em muitos
momentos, dificultam a tarefa de entender o real funcionamento das esferas de produção artística. Como bem
ilustram algumas discussões observadas empiricamente a partir do caso de São Paulo, essa tarefa também ganha
complexidade quando se constata que as esferas de produção artística, como universos complexos de relações
sociais construídas no tempo, também possuem suas questões políticas internas e seus grupos de interesse, que
muitas vezes não estão em consenso.
Tendo em mente essas dificuldades, a meu ver, a maneira mais adequada de conduzir a formulação de uma agenda de política para as artes é por meio da instituição de canais sistemáticos e amplos de participação social, que
estimulem a participação dos diversos grupos que compõem cada segmento e o engajamento efetivo deles. Do
ponto de vista do cidadão e dos realizadores de cultura, isso significa ter o direito de influenciar a construção da
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agenda política (e de participar das tomadas de decisão políticas para além do momento da eleição). E, do ponto
de vista do gestor público, isso permite que eles conheçam melhor as necessidades e especificidades dos modos
de produção do universo em questão, além de representar uma ótima oportunidade para que possam mapear as
relações entre os grupos, os eventuais conflitos de interesse e as relações de poder. Isso é fundamental para que
as políticas elaboradas sejam realmente acessíveis aos diferentes grupos de realizadores e, sobretudo, efetivas no
sentido de garantir a diversidade das expressões artísticas existentes.
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NARRATIVAS EM DISPUTA: DIVERSIDADE,
CIDADANIA CULTURAL E ACESSO À CULTURA NA
AGENDA PÚBLICA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Ana Paula do Val1

1. Introdução
No histórico das políticas culturais da cidade de São Paulo, a pauta da cidadania cultural ganhou bastante projeção
na esfera das políticas públicas a partir da experiência de gestão de cultura da secretária Marilena Chaui (PT, 19891992). A gestão pautou como política cultural da secretaria o direito à cultura e o direito de cada cidadão exercer
a sua plena cidadania cultural.
Nesse sentido, Chaui (1992) definiu sua política como um instrumento de promoção do direito à cultura, envolvendo
“o direito à produção, à fruição, à participação nas decisões culturais, à informação sobre a cultura na cidade, à
formação cultural e artística, à experimentação e invenção, a espaços para reflexão e debate, e à comunicação”.
Embora o debate conceitual tenha avançado na gestão de Chaui, trazendo um olhar mais amplo sobre o conceito
de cultura e cidadania cultural como eixos de ação, os resultados práticos não foram tão expressivos; contudo, vale
ressaltar que foi essa gestão a responsável pela implantação dos primeiros equipamentos de cultura (Casas de
Cultura) nas periferias de São Paulo.
A construção de um debate conceitual e a implantação de equipamentos não garantiram a perenidade de ações,
programas e oferta de formação artística e cultural ao público em bolsões de pobreza na cidade.
Com a mudança de gestão administrativa, a discussão sobre direitos e cidadania cultural se perdeu nas gestões
seguintes da Secretaria de Cultura, nas gestões dos prefeitos Paulo Maluf (PDS, 1993-1997) e Celso Pitta (PPB,
1997-2001), retornando às práticas clientelistas “de balcão” e à política de renúncia fiscal, que passaram a ser o
carro-chefe dessas administrações, deixando de lado qualquer perspectiva de ações no campo dos direitos e da
cidadania cultural.
Em 2001, os secretários de Cultura Celso Frateschi e Marco Aurélio Garcia (PT, 2001-2005) retomaram a pauta
do acesso à formação artística e cultural e da cidadania cultural, com o Programa Vocacional.2 Foi nessa gestão que

1 Mestra em estudos culturais pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo EACH/USP. Observatório da Diversidade
Cultural Minas Gerais (ODC-PUC/MG). Grupo de Estudos Multidisciplinares das Arquiteturas e Urbanismos do Sul da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana (Unila). E-mail: anap.doval@gmail.com.
2 O Programa Vocacional, voltado originalmente para a formação artística nas linguagens de teatro, agregou posteriormente dança, música, literatura
e artes visuais. O programa oferece a possibilidade da formação de públicos conscientes e críticos em relação ao meio social em que vivem, num
processo educativo não formal, capaz de tornar seus participantes cientes das implicações e dos significados da prática artística em suas vidas,
relacionando-a a outros aspectos culturais, históricos e sociais e fazendo da arte um meio para uma ação formadora mais abrangente.
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aconteceu a implantação também do Programa VAI3 (2005), um fomento a práticas artísticas e culturais voltado
para jovens das periferias e de bolsões de pobreza na cidade de São Paulo.
De 2005 a 2012, a Secretaria de Cultura passou a ser gerida pelo secretário José Augusto Calil, que tratou com
grande respeito o Programa Vocacional e o Programa VAI. Embora a gestão não tenha ampliado o orçamento do
programa (para ampliar o acesso de beneficiários), garantiu que os recursos fossem repassados para o fomento,
possibilitando uma agenda regular de repasses aos fomentados. Essa política vem fortalecendo práticas artísticas e
culturais de jovens que estavam fora de um circuito de acesso à produção e fruição cultural.
Além disso, foi um primeiro canal de diálogo desse público com a gestão pública e seus representantes, evoluindo
para um processo de participação social de jovens dos coletivos artísticos e culturais beneficiados por meio do
Programa VAI.
Esse diálogo se ampliou para uma participação social mais ativa e propositiva no espaço da política e mediação
entre Poder Público e sociedade civil. Espaços como conferências e audiências públicas passaram a ser pontos de
resistência e reivindicação de ativistas e moradores das periferias e dos bolsões de pobreza no centro expandido.
Portanto, vale compreender como esses espaços foram conquistados e como essa aproximação entre movimentos
culturais e Poder Público desdobrou ações, políticas e acesso à cultura e à cidadania cultural.

2. Movimentos culturais e a produção simbólica na cidade de São Paulo
As práticas artísticas e culturais sempre existiram nas periferias da cidade de São Paulo; contudo, registros que
falem de movimentos culturais em São Paulo datam do início dos anos 1980, com o movimento punk anticapitalista
e os grupos de teatro comunitário. Nos anos 1990, o hip-hop tomou a cena, com os Racionais MC’s. No entanto,
foi somente a partir dos anos 2000 que uma série de movimentos e coletivos culturais começou a se insurgir nos
territórios periféricos, em razão de alguns fatos históricos, como a falta de políticas públicas de cultura com uma
perspectiva voltada para a cidadania cultural e os direitos culturais. Conceitos que só apareceram na agenda da
política cultural paulistana a partir da gestão da secretária de Cultura Marilena Chaui (1989-1992).
As paisagens psicossociais das periferias têm sido construídas a partir de outros campos discursivos que atuam
por meio da produção simbólica, sendo muitos com teor político, como o movimento hip-hop, que teve “[...]
um papel fundamental na articulação e na atuação no campo social, aproximando esses jovens de outros movimentos sociais, como o movimento negro, mas também dos movimentos de moradia, sem-terra, mulheres etc.”
(MOASSAB, 2011, p. 78).
Esses campos discursivos ativados pela produção simbólica nos permitem visualizar uma grande colcha de retalhos, que expressa a diversidade cultural das bordas da cidade. Dessa maneira, podemos verificar que cada ter3 Programa de Valorização a Iniciativas Culturais (VAI), política pública de cultura com foco na juventude, um fomento a práticas artísticas e culturais
em regiões desprovidas de infraestrutura e equipamentos públicos (sobretudo as periferias), criado no âmbito legislativo municipal em 2003 e
implantado pela Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo em 2004.
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ritório periférico carrega consigo suas singularidades locais, seus atores sociais e suas dinâmicas socioculturais e
políticas, o que atribui a cada territorialidade aproximações, contradições, divergências e adversidades que podem
auxiliar na compreensão das complexidades de sua produção simbólica. São múltiplas periferias, modos de vida,
códigos sociais e estilos que transitam pelas quebradas. Esses fatores são extremamente relevantes para que não
se crie um imaginário de periferias romantizado e cego aos antagonismos.
O que se busca aqui é visualizar a produção simbólica nas periferias dentro de um campo multidimensional, múltiplo, multifacetado, que é articulado por movimentos culturais, movimentos ambientais, movimentos afirmativos,
de direitos humanos, de moradia, coletivos de arte e cultura, produtores e fazedores de arte e cultura, artistas,
agentes culturais, ativistas culturais, associações comunitárias e de bairros, entidades não governamentais (ONGs),
fundações, institutos filantrópicos, entidades de assistência social, equipamentos públicos, times de futebol de
várzea, partidos políticos, igrejas católicas, igrejas evangélicas, pastorais da Igreja católica e terreiros de candomblé
e de umbanda, entre outros atores sociais. Tudo isso são camadas e fluxos, tramas das periferias que se conectam a
seus diversos atores em pautas comuns ou se distanciam para disputar interesses próprios ou os mesmos espaços
políticos e recursos.
No Brasil, no final dos anos 1990, houve um grande crescimento de ONGs, entidades internacionais querendo investir nos países sul-americanos. O Brasil foi um dos países mais beneficiados em termos de diversidade de recursos e de ações sociais, que logo trataram de atar laços com as ONGs locais, que desde os anos 2000 proliferaram
como entidades de responsabilidade social de muitas empresas, sobretudo de bancos, que investiram em primeira
instância nos projetos de financiamentos culturais e sociais com viés bastante instrumental da cultura.
No contexto dos movimentos e coletivos de arte e cultura, a grande maioria tenta fugir dessa “instrumentalização
cultural”, buscando exercer um papel de formação, educação popular, profissionalização em artes e expressões culturais e de alternativa para geração de renda, além da mobilização por uma identidade periférica que reflita sobre
seu processo histórico-político de formação socioespacial e sua diversidade sociocultural.
As entidades não governamentais e outros tipos de associações tiveram um papel importante nesses últimos
anos como espaços de primeiro contato com processos artísticos e expressões culturais, principalmente na
sensibilização de adolescentes e jovens. Contudo, o encontro com esses processos artísticos e culturais se deu
com mais vigor a partir dos anos 2000, com ações culturais protagonizadas pela própria juventude das periferias
da cidade.
Esse processo foi potencializado nas bordas da cidade por meio de um diálogo estabelecido entre a Câmara Municipal de São Paulo e jovens dessas regiões para instituir uma Comissão da Juventude, que resultou na construção
de um programa de apoio cultural à juventude periférica paulistana: o Programa para a Valorização de Iniciativas
Culturais (VAI).
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3. Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais (VAI)
No início dos anos 2000, as políticas de cultura no plano nacional contavam com as opções neoliberalistas de
políticas de incentivo fiscal herdadas da década anterior: naquele momento, referentes a mecanismos de renúncia
fiscal – na esfera municipal, a Lei Mendonça (Lei no 10.923/90), em São Paulo, e, no contexto federal, a Lei Rouanet
(Lei no 8.313/91). Essa perspectiva neoliberalista de privatização das ações culturais começou a ser questionada
pela sociedade civil, pela classe teatral organizada, a partir do momento em que o dinheiro público, pela via da
isenção de impostos, ficava ao sabor da escolha dos departamentos de marketing cultural das empresas, para fazer
uso de dinheiro público no fomento de ações que fortalecem a marca do patrocinador em benefícios privados.
Os grupos de teatro4 se uniram para reivindicar um financiamento público para a classe teatral, com o sentido
de apoiar a manutenção e a criação de projetos processuais e de propiciar pesquisas continuadas no campo da
produção teatral, visando ao desenvolvimento do teatro e do seu campo de estudo, além de ampliar o acesso da
população às produções teatrais.
Vale destacar o papel de vanguarda que o Legislativo desempenhou para o desenvolvimento e o fortalecimento
das políticas públicas de cultura na cidade de São Paulo ao se propor ser um formulador de leis. O primeiro caso,
já citado, que foi articulado pela classe artística do teatro, é a Lei de Fomento ao Teatro, e o segundo caso é o
Programa VAI. O programa teve uma origem distinta dos demais fomentos, pois não nasceu de uma classe artística organizada, mas do diálogo e da interação entre o Poder Legislativo, a sociedade civil e coletivos de jovens
da cidade.
Havia uma demanda organizada para discutir políticas públicas para a juventude, e a Câmara Municipal de São
Paulo foi o primeiro espaço legislativo no Brasil a instaurar uma Comissão Extraordinária e Permanente da Juventude (Resolução no 02/2000, efetivada em fevereiro de 2001) para debater exclusivamente políticas de juventude,
que era um assunto premente a ser tratado, em face de uma realidade cruel vivida pelos jovens, sobretudo os
negros nas periferias (CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE SÃO PAULO, 2001).
Nesse sentido, a formulação do Programa VAI foi fortemente influenciada pelas discussões que aconteceram
no âmbito da Comissão da Juventude, pois ampliou o espaço de debate parlamentar a partir das demandas dos
jovens e do conhecimento das realidades locais (in loco) para refletir sobre políticas especificamente dirigidas ao
público jovem.
Desse debate originaram-se a Lei no 13.540/2003 e o Decreto no 43.823/2003, que instituíram uma política pública
por meio de um programa pioneiro para a juventude (nas periferias e nos bolsões de pobreza da cidade) com foco
cultural, denominado Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais (mais conhecido como Programa
VAI), implantado a partir de 2004 na Secretaria Municipal de Cultura, durante a gestão de Marta Suplicy (PT,
2001-2005).

4 O principal grupo de pressão contra a situação do teatro nacional foi o movimento Arte contra a Barbárie, organizado em São Paulo, em 1999, pela
classe teatral, inconformada com os obscuros critérios de seleção para a obtenção de recursos públicos para financiamento de ações culturais.
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O Programa VAI tem por objetivos: 1) estimular a criação, o acesso, a formação e a participação do pequeno
produtor e criador no desenvolvimento cultural da cidade; 2) promover a inclusão cultural; 3) estimular dinâmicas
culturais locais e a criação artística.
No caso do programa, podemos afirmar que temos uma política resultante de uma lei que foi discutida e concebida com seu público beneficiário no campo legislativo da Câmara dos Vereadores, em um processo de construção
no qual essa proposição foi se assimilando e se revendo em sua implantação, no campo executivo da Secretaria
Municipal de Cultura. Nesse sentido, o programa poderia ser uma referência assimilada e difundida por outros municípios, nos quesitos de participação social e vanguardismo do Legislativo como proponente de políticas públicas
de cultura e não mais somente como um regulador de mercado.
Outro fator que demonstrou pontos positivos e impactos do programa no território foram técnicos absolutamente
comprometidos e engajados, que promoveram, tanto internamente quanto externamente ao programa, um processo de diálogo entre os gestores e o público beneficiário – nesse caso, jovens entre 18 e 29 anos.
O Programa VAI surgiu como uma inovação aos financiamentos de práticas culturais ordinárias; constatou-se, tanto na
gênese quanto na evolução do programa, o esforço de contemplar projetos que valorizassem a pluralidade de linguagens e culturas, a diversidade cultural, experiências artísticas, processos e outros arranjos culturais, que constituem uma
grande pluralidade de públicos e ações. Além desses aspectos, o programa estimulou processos da cidadania cultural,
garantindo em seu desenho o direito de criar, produzir, difundir e fruir a cultura para os jovens paulistanos.
Dessa forma, esse programa se revela como uma política relevante para compreendermos essas práticas culturais e seu impacto nos territórios. Portanto, faz-se necessário apresentar o processo pelo viés dos coletivos, dos
movimentos culturais e das representatividades dos territórios locais, pois os desdobramentos do Programa VAI,
a criação de programas voltados para cidadania e diversidade cultural pela SMC e a criação da Lei de Iniciativa
Popular para as periferias estão intrinsecamente ligados.

4. Participação política dos movimentos culturais na elaboração de políticas culturais
para a cidade de São Paulo
Paralelamente às edições do Programa VAI (de 2004 em diante), que aconteciam anualmente, os jovens das periferias foram assumindo um forte protagonismo político com relação às políticas públicas de cultura na cidade de
São Paulo. Vale ressaltar que esse protagonismo não pode ser atribuído somente aos estímulos do programa, mas
não podemos desconsiderar que seu processo de concepção e evolução permitiu desbravar espaços historicamente negados aos moradores e, sobretudo, aos jovens das periferias, ao abrir um espaço de diálogo e participação
social na esfera governamental.
Os debates no Legislativo, as mobilizações para pressionar os vereadores na Câmara para a liberação de recursos do orçamento do Programa VAI, os debates com a equipe de gestores do programa sobre seus problemas e virtudes, as pressões por ampliação do fomento e do programa e a criação de novas modalidades de
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financiamento, incluindo outros atores socioculturais, foram caminhos que esses movimentos culturais trilharam
no decorrer dos anos. Os espaços políticos conquistados mostram como o protagonismo dos jovens e dos
movimentos culturais é fator relevante na apropriação do debate público das políticas de cultura para a cidade
e seus territórios periféricos. Assim, a participação desses movimentos passou a ser mais efetiva a partir de um
campo mais amplo: a cidade.
Dessa forma, esses coletivos estão em busca do direito à cultura e à cidade e passaram a intervir como cidadãos
ativos nas práticas políticas da gestão municipal da cidade. Nesse sentido, a pressão dos coletivos e movimentos
culturais foi decisiva para que uma revisão da lei do Programa VAI entrasse em pauta e fosse criada uma segunda
modalidade de fomento, que ficou conhecida como VAI 2. À medida que os debates foram acontecendo, surgiu
uma oportunidade no contexto legislativo. O Projeto de Lei no 453/10 foi retomado pelo vereador Nabil Bonduki
(PT). O processo foi rápido, mas contou com audiências públicas para discutir as alterações da lei, além da participação dos membros da comissão de seleção de todas as edições do programa, originando a alteração e revisão
da Lei no 13.540/03 para a Lei no 15.897/13.
Dessa forma, a política pública de cultura do Programa VAI passou a ser reconhecida e legitimada por meio do
Estado a partir do seu novo desenho institucional, ampliando o programa para duas modalidades: a primeira, para
a juventude, e a segunda, para os grupos que desenvolvem práticas artísticas e culturais promovendo impactos
socioculturais nos territórios em que se inserem. Por fim, podemos afirmar que a revisão do programa abriu a possiblidade de atender a uma demanda de produtores e fazedores de arte e cultura nas periferias, os quais ficam fora
da lógica de editais ou do mercado cultural.
Outro espaço ocupado pelos coletivos de arte e cultura das periferias foi a III Conferência Municipal de Cultura.
Além de comparecerem em grande número, os coletivos estavam organizados por áreas e regiões. Mesmo havendo algumas diferenças ideológicas, naquele momento da conferência de cultura, eles não representavam a
Zona Sul, Leste, Oeste ou Norte. Eles representavam a produção cultural periférica, o direito à cultura, à cidadania
cultural e à descentralização de recursos e equipamentos. Encamparam a proposta da Lei de Fomento à Cultura
das Periferias,5 a segunda meta mais votada na conferência, com 210 votos, entre outras pautas reivindicadas. Segue um trecho do texto de participação do Fórum de Cultura da Zona Leste sobre a III Conferência Municipal de
Cultura, ocorrida em 2013, que elucida o protagonismo político que estamos ressaltando:
Estamos ocupando espaços disputados por organizações hegemônicas consolidadas no cenário da produção cultural.
Queremos pautar a agenda política no sentido de reconhecer a periferia como parte integrante da cidade, sendo
necessário reivindicar e ocupar estas esferas de participação política, historicamente negadas a determinadas parcelas
da população. Propomos outro modo de agir politicamente, buscando uma formação consistente, cobrando diálogos
coerentes aos nossos princípios, os quais não compactuam com a recorrente política de bancada, e reivindicando ações
mais diretas e estruturais (SMC; FCZL, 2014).

A partir de 2013, as diversas coletividades de arte e cultura periféricas passaram a se reunir com o objetivo de
5 Disponível em: <http://forumdeculturadazonaleste.blogspot.com.br/2015/07/lei-de-fomento-periferia-historico-e.html>. Acesso em: 14 mar. 2018.
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refletir sobre políticas mais efetivas para as periferias. Inspirados pela Lei de Fomento ao Teatro e pelo próprio
Programa VAI, os movimentos culturais, articulados inicialmente por Rede Livre Leste, Imcita e Cultura ZL, tinham
como objetivo construir uma lei de fomento para as periferias. Posteriormente, a proposta ampliou para todas as
quebradas, com a participação de diversos grupos, sobretudo os coletivos que ocupam espaços públicos que não
cumprem com a função social da propriedade para promover atividades culturais.
Esses grupos fizeram uma frente periférica na III Conferência Municipal de Cultura (2013) e emplacaram vários
temas das periferias como prioridade na cidade, como os 2% do orçamento municipal para cultura, casas de cultura, bloco de ocupações culturais de espaços públicos, festas, atos, reuniões, saraus. Entre tantas pautas, a Lei de
Fomento às Periferias surgiu como mote de discussão nos quatro cantos da cidade, criando grupos de trabalhos
regionalizados, que posteriormente eram debatidos na coletividade. Depois da deliberação entre os grupos, a
discussão sobre o fomento era partilhada em apresentações públicas, seminários, formações e ações culturais dos
movimentos (site Fórum de Cultura da Zona Leste, junho 2015).
Depois de três anos de debate (de 2013 a 2016), o Movimento Cultural das Periferias, grupo que se consolidou
nos anos de discussão, apresentou publicamente um esboço da Lei de Fomento às Periferias. Esse projeto de lei
foi amplamente discutido e mediado com o Executivo da Secretaria Municipal de Cultura em 2015 e 2016, que
contribuiu para acertar arestas jurídicas e outras questões afeitas aos mecanismos da máquina pública.
É importante ressaltar que, após a compatibilização do projeto de lei, houve diversas audiências públicas no Legislativo para que o fomento entrasse na pauta das atividades de votação da Câmara. O Fomento às Periferias é uma
lei de iniciativa e autoria dos movimentos culturais, sancionada diretamente pelo então prefeito Fernando Haddad.
O Programa de Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo, Lei6 Municipal no 16.496/2016 e Decreto Municipal
no 51.300/2010, foca a descentralização dos recursos, a partir de distritos com altos índices de vulnerabilidade social, os quais foram divididos em quatro áreas, determinadas a partir de um estudo de setores censitários, conforme
o porcentual de domicílios particulares, permanentes ou improvisados com renda per capita de até meio salário
mínimo, de acordo com o Recenseamento Geral de 2010 realizado pelo IBGE.
É um fomento que visa a uma perspectiva voltada para os direitos culturais, a cidadania cultural, as ações afirmativas. Busca um caminho pela democracia cultural ao propôr um debate público para construir uma política feita
por atores sociais historicamente alijados das políticas da cidade. Seus autores, proponentes e beneficiários são
criadores e público de um processo singular de tomada da história, que demonstra que a participação na cultura
política da cidade move outros fluxos possíveis, rompendo ciclos de poder e de hegemonia identitária.
A participação social foi um elemento fundamental para criar um campo de diálogo e pressão com a Secretaria de
Cultura, para o alargamento da pauta de ações da secretaria para as periferias. Nesse sentido, espaços de decisão
que envolviam a participação social foram ocupados e trouxeram uma extensa lista de reivindicações, formalizadas
por meio de propostas de leis, descentralização dos recursos da cultura, elaboração de políticas territorializadas,
6 Disponível em: <http://documentacao.camara.sp.gov.br/iah/fulltext/leis/L16496.pdf>. Acesso em: 14 mar. 2018.
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retomadas das casas de cultura e criação de centros de memória sobre o patrimônio material e imaterial, entre
outras demandas. Propostas que se apresentaram na III Conferência Municipal de Cultura e nas pré-conferências
territoriais e que posteriormente foram validadas na proposta de lei do Plano Municipal de Cultura da Cidade de
São Paulo, realizado em 2017.
Além da participação e elaboração de políticas públicas, os movimentos culturais têm contribuído imensamente
com o monitoramento das administrações e execuções de programas da SMC, além de pressionarem e participarem da construção do orçamento anual da cidade na Câmara dos Vereadores nos anos 2016 e 2017.
Infelizmente, o Plano Municipal de Cultura não encontrou tempo hábil para ser aprovado pela Câmara do Vereadores
de São Paulo. Com a mudança de gestão, a atual administração (2017) deixou de lado a aprovação e implementação
do plano, mesmo havendo pressão sistemática dos movimentos culturais e da classe artística para a sua validação.

5. Programa VAI – referência para a criação da Coordenadoria de Cidadania Cultural da
SMC/SP
O diálogo que a equipe do Programa VAI estabeleceu com os produtores de arte e cultura e os impactos consequentes gerados pelo desenho e pela gestão da política deram origem à criação da Coordenadoria de Cidadania
Cultural, com o objetivo de ampliar fomentos e fortalecer programas voltados para diversidade e cidadania cultural.
A partir de 2013, a gestão do secretário Juca Ferreira (PT) criou a Coordenadoria de Cidadania Cultural (que passou a ser figurada pela equipe de técnicos do Programa VAI) e implantou outros programas de acesso à produção,
difusão e fruição artística e cultural.
Com a criação da coordenadoria, houve um aumento considerável de programas e modalidades de fomento à
cidadania cultural, com a ampliação dos recursos do Programa VAI, a criação da modalidade VAI II, a implantação
do Programa Cultura Viva municipal, a criação do Programa Agentes Comunitários de Cultura e a reestruturação
do Programa Aldeias.
Os programas da área de cidadania cultural contemplam diversas iniciativas em termos de linguagens e tipos de
ação, que dialogam, em especial, com as questões identitárias e territoriais. O precursor desse tipo de política no
município foi o Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais. Para a Coordenadoria de Cidadania Cultural
da SMC/SP, o fomento é um apoio a agentes culturais, coletivos e organizações da sociedade civil, voltado para o
desenvolvimento de linguagens e manifestações artísticas e a ampliação do acesso à cultura.
O financiamento é dado a projetos ligados à pesquisa, produção e circulação, que podem contemplar também ações
de formação, contribuindo para fortalecer o direito ao fazer e à fruição cultural.
No município de São Paulo, a atividade de fomento se dá tanto a projetos desenvolvidos nas linguagens artísticas – em
especial teatro, dança, cinema e circo – como na área da cidadania cultural, que engloba projetos de diversas expres-

175

POLÍTICAS CULTURAIS E PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÂNEAS

sões culturais e busca priorizar aqueles desenvolvidos em áreas com pouca oferta de serviços e equipamentos culturais.
Cada modalidade de fomento existente tem histórico próprio e reflete as necessidades colocadas pelos movimentos e
setores da cultura e pelo poder público municipal (PMC, 2016).

Segundo o Programa de Metas da Cidade de São Paulo (governo Haddad 2013-2017), o fomento à cultura projetou para a Coordenadoria de Cidadania Cultural a marca de 500 projetos anuais fomentados pelo Programa VAI
(meta 28), a criação do Programa Cultura Viva Municipal, com a ativação de 300 Pontos de Cultura (meta 30) e
a concessão de 300 bolsas-cultura para agentes comunitários de cultura (meta 32).
O número de projetos fomentados pela Secretaria Municipal de Cultura é crescente; entre 2013 e 2014 saltou de
297 para 703 projetos, representando um aumento de 137%. Isso se dá pela criação de novos programas e linhas de
fomento, tanto às linguagens – como é o caso do Prêmio Zé Renato (teatro), do Fomento ao Circo e do Redes e
Ruas (cultura digital) – quanto à cidadania cultural, com a criação dos Programas VAI II, Pontos de Cultura, Agentes
Comunitários de Cultura e Aldeias (PMC, 2016).

Com isso, a SMC, por meio da Coordenadoria de Cidadania Cultural, passou de 175 projetos apoiados em 2013 (via
Programa VAI) para 474 em 2014, quase triplicando o número de projetos fomentados. Em 2013, o valor investido em
projetos (via Programa VAI) chegou a 4,2 milhões de reais. Em 2014 e 2015, o orçamento foi quadruplicado, superando 17 milhões de reais. Segue abaixo um descritivo de cada programa da Coordenadoria de Cidadania Cultural.
Em 2016, a Lei de Fomento às Periferias passou a figurar como um programa de financiamento (com dotação
orçamentária própria) artístico e cultural para territórios periféricos e bolsões de pobreza no centro expandido,
dentro da Coordenadoria de Cidadania Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, a qual lançou o primeiro
edital de seleção do fomento às periferias em agosto de 2016, no valor de 9 milhões de reais.

5.1. Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais (VAI I e II)
Após dez anos e mais de 1.300 projetos contemplados, foi criada a modalidade VAI II, destinada a grupos e coletivos compostos de pessoas físicas, jovens ou adultos de baixa renda, que tenham histórico de no mínimo dois anos
de atuação (Lei no 15.897/2013).
A implantação da modalidade do VAI II ampliou o escopo de atendimento do programa, contemplando grupos
mais experientes e não necessariamente formados unicamente por jovens. De 2004 a 2015, foram inscritos 8.819
projetos no VAI I, dos quais 1.476 foram contemplados com recursos. Nas duas edições realizadas pelo VAI II,
foram 1.012 projetos inscritos e 124 apoiados.
Vale ressaltar que a criação da modalidade VAI II foi uma política implantada a partir de mobilização e pressão
dos movimentos culturais da cidade para ampliar o fomento para outros públicos e com recursos diferenciados.
O debate foi acolhido por meio de diálogos e participação na reformulação do programa. No Legislativo, obteve
apoio do gabinete do vereador Nabil Bonduki para a aprovação.
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5.2. Rede Municipal de Pontos de Cultura
Com o objetivo de garantir a ampliação do acesso da população aos meios de produção, circulação e fruição
cultural, o Cultura Viva tornou-se uma das políticas culturais com mais capilaridade e visibilidade do Ministério da Cultura, presente em todos os estados brasileiros e em mais de mil municípios. Em 22 de julho de
2014, foi sancionada a Lei no 13.018, que institucionalizou o programa e estabeleceu a Política Nacional de
Cultura Viva.
Os Pontos de Cultura articulam e impulsionam um conjunto de ações em suas comunidades, agregam agentes
culturais e compõem uma rede de articulação, recepção e disseminação de iniciativas culturais. Embora já houvesse
Pontos e Pontões de Cultura na cidade de São Paulo por meio de convênios celebrados com o governo federal ou
com o governo do estado, a cidade lançou o seu primeiro edital de credenciamento e seleção do Programa Cultura
Viva no município de São Paulo em dezembro de 2013, a partir de convênio assinado com o MinC no valor total de
15,35 milhões de reais. A primeira edição contou com 236 instituições inscritas, 229 credenciadas e 85 selecionadas
para apoio financeiro, resultando na criação da Rede Municipal de Pontos de Cultura.
A distribuição territorial dos Pontos de Cultura foi um dos grandes avanços do edital municipal, que adotou critério de
distribuição proporcional à população de cada uma das cinco regiões da cidade (Centro, Oeste, Norte, Sul e Leste),
somado a um critério de pontuação dos projetos por índice de vulnerabilidade social do local de sede das instituições.
O edital contemplou instituições capilarizadas por todo o território, abrangendo todas as regiões da cidade com ênfase
nos territórios mais vulneráveis (PMC, 2016).

5.3. Agentes Comunitários de Cultura
O Programa Agentes Comunitários de Cultura foi criado com o objetivo de fornecer apoio financeiro, por meio de
bolsas, a indivíduos envolvidos na produção e na promoção do acesso à cultura, priorizando aqueles com menores
condições socioeconômicas e residentes em áreas com menor oferta de serviços e equipamentos culturais.
A ideia é que, por meio de um financiamento via bolsa mensal, fazedores/mediadores/articuladores culturais possam se dedicar ao trabalho de articulação de redes e diagnósticos das realidades das produções locais, entre outras
ações que possam colaborar para o desenvolvimento local dos territórios em que estão inseridos. Os critérios que
definem um agente comunitário de cultura buscam indivíduos reconhecidos por suas atuações culturais em um
território, em determinada linguagem artística ou ainda em assuntos relevantes para a promoção da cidadania
cultural, constituindo-se como uma referência na democratização das formas de produção, circulação e fruição de
bens culturais.
Assim, o programa buscou garantir o fomento à atuação de agentes culturais em menores condições socioeconômicas e nos territórios mais vulneráveis da cidade. A primeira edição do programa aconteceu em setembro de
2014, com duração de 12 meses consecutivos para execução das propostas, contemplando 151 agentes comunitários de cultura, distribuídos por todas as regiões da cidade, sobretudo nas regiões Sul e Leste.
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5.4. Programa Aldeias
O Programa Aldeias tem como objetivo fortalecer as expressões culturais tradicionais do povo Guarani, incluindo:
transmissão de saberes tradicionais Guarani; cultura Guarani, tendo os representantes indígenas como protagonistas desses processos; registro e a reelaboração de saberes tradicionais.
O programa teve sua origem no Programa Vocacional, que desenvolveu atividades artístico-pedagógicas
nas aldeias Guarani do município no período de 2008 a 2013. A partir dessa experiência foi detectada, pela
equipe ténica da SMC, a necessidade de aprimorar os objetivos e as atividades do programa em consonância
com a cultura tradicional Guarani Mbya. O programa vem sendo desenvolvido em sete aldeias (tekoa) da
cidade de São Paulo, inseridas na Terra Indígena Tenondé Porã, no extremo sul do município (distritos de
Parelheiros e Marsilac), e na Terra Indígena Jaraguá, região noroeste, totalizando aproximadamente 2 mil
indígenas (PMC, 2016).
O programa busca valorizar o povo e a cultura Guarani Mbya como algo importante a ser fortalecido em São
Paulo, tanto nas próprias aldeias quanto no restante da cidade. Além da articulação entre as aldeias do município
e na cidade, o programa contribui para articulação com outras instituições, como a Fundação Nacional do Índio
(Funai), o Ministério da Justiça e organizações indígenas nacionais, o que tem tornado os Guarani de São Paulo
referência nas mobilizações públicas e na visibilidade de sua luta pela demarcação de terras.
Vale ressaltar que a equipe de agentes culturais do Programa Aldeias é formada por indígenas e não indígenas, que
norteiam as suas ações buscando adequá-las ao calendário próprio das aldeias, em respeito aos ritos característicos
e sempre em diálogo com as lideranças indígenas, protagonistas na condução das políticas que afetam diretamente suas comunidades e seus territórios. Os agentes culturais indígenas são escolhidos diretamente pelas lideranças
e recebem uma bolsa de formação por meio do Centro de Trabalho Indigenista (CTI).

6. Retrocessos e descontinuidades: cidadania, direitos e diversidade cultural em risco na
nova agenda política
Entre os anos de 2013 e 2016, floresceram diversas ações, tanto por parte da sociedade civil quanto do Poder Público, que permitiram ampliar e diversificar programas e políticas voltados para o fortalecimento da cidadania cultural
e o acesso à cultura na cidade de São Paulo.
Contudo, com a mudança de gestão da Secretaria de Cultura no ano de 2017, as políticas e os programas voltados
para a cidadania cultural vêm sistematicamente passando por desmontes e retalhações. O atual secretário de
Cultura, André Sturm, no primeiro ano de sua gestão, criou uma série de ruídos com a classe artística e cultural
do município. Não considerou as dotações orçamentárias votadas e aprovadas na Câmara dos Vereadores para
cultura, fechou o canal de diálogo com os representantes das periferias e, para o ano de 2018, cortou os recursos
de fomentos da Coordenadoria de Cidadania Cultural e praticamente paralisou os programas criados na gestão
passada, os quais tiveram impactos expressivos na produção e no acesso à cultura nas bordas da cidade.
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As políticas de cultura em São Paulo, independentemente do segmento, atualmente passam por um processo de
retração e retrocesso. A gestão desconsidera o histórico de lutas e conquistas dos movimentos culturais e a experiência de diálogo e participação social na elaboração de políticas para os diversos públicos da cidade, sobretudo
das práticas culturais e artísticas fora do circuito hegemônico do mercado e dos cânones artísticos.
Além da falta de diálogo com os trabalhadores da cultura, o atual secretário de Cultura chegou a se indispor,
pessoalmente, com militantes da cultura, incidente que obteve alta repercussão na imprensa. Em contraponto, os
movimentos culturais e classe artística têm se mobilizado por meio de diversas ações (Frente Única de Cultura e
Movimento Cultural das Periferias, entre outras frentes) para tentar barrar desmontes e pressionar para que seja
executado o que foi garantido por meio de aprovação de leis – por exemplo, os fomentos.
Contudo, mesmo com uma frente de toda a classe artística e cultural mobilizada pelo descongelamento do orçamento (47,42% dos orçamentos foram congelados no início de 2017) ou para lutar pelo orçamento mais adequado
para 2018, as mediações não têm sido fáceis e os cortes foram drásticos na Coordenadoria de Cidadania Cultural.
O Movimento Cultural das Periferias preparou um estudo, a partir de dados públicos da cultura, que permite
visualizarmos claramente qual a proporção dos cortes de recurso e políticas na SMC/SP.
POLÍTICA PÚBLICA

2017

2018

CORTE

% DE CORTE

Redes e Ruas

R$ 1.029.000,00

R$ 500.000,00

-R$ 529.000,00

-51,41%

VAI I e VAI II

R$ 12.865.200,00

R$ 10.000.000,00

-R$ 2.865.200,00

-22,27%

Fomento à Cultura da Periferia de São Paulo

R$ 15.000.000,00

R$ 9.000.000,00

-R$ 6.000.000,00

-40%

Fomento à Música

R$ 1.500.000,00

R$ 1.000.000,00

-R$ 500.000,00

-33,33%

Fomento ao Circo/Edital Xamego

R$ 4.000.000,00

R$ 2.000.000,00

-R$ 2.000.000,00

-50%

Pontos e Pontões de Cultura – Cultura Viva

R$ 15.074.000,00

R$ 2.716.941,00

-R$ 12.357.059,00

-81,98%

Fomento à Dança

R$ 13.960.000,00

R$ 8.000.000,00

-R$ 5.960.000,00

-42,69%

Fomento ao Teatro

R$ 18.170.000,00

R$ 16.000.000,00

-R$ 2.170.000,00

-11,94%

Oficina nos Equipamentos Culturais

R$ 6.900.000,00

R$ 3.000.000,00

-R$ 3.900.000,00

-56,52%

Prêmio Zé Renato

R$ 12.000.000,00

R$ 8.000.000,00

-R$ 4.000.000,00

-33,33%

Programa de Gestão Cultural Comunitária de Espaços

R$ 2.001.000,00

R$ 500.000,00

-R$ 1.501.000,00

-75,01%

Jovem Monitor Cultural

R$ 10.230.000,00

R$ 6.000.000,00

-R$ 4.230.000,00

-41,35%

Agente Comunitário de Cultura

R$ 1.621.000,00

Corte total

Semana do Hip Hop

R$ 1.500.000,00

Corte total

Veia e Ventania

R$ 1.000.000,00

Corte total

Programa do Clube do Choro de São Paulo

R$ 500.000,00

Corte total

Criação da Casa da Capoeira

R$ 300.000,00

Corte total

Programa Municipal do Livro e da Leitura

R$ 150.000,00

Corte total

ORÇAMENTO TOTAL DA SMC

R$ 509.293.834,00

R$ 436.993.850,00

-R$ 72.299.984,00

-14,2%
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INTUITO

POLÍTICA PÚBLICA

2017
disponível
em 2017

CIDADANIA
CULTURAL

FORMAÇÃO/
ARTE/
EDUCAÇÃO

utilizado em 2017
(até dia 3/10)

% utilizada
em 2017

% não utilizada
em 2017

Jovem Monitor Cultural

R$ 10.230.000,00

R$ 1.441.394,77

14,09%

85,91%

VAI I e VAI II

R$ 12.865.200,00

R$ 4.889.917,00

38,01%

61,99%

Fomento à Cultura da Periferia

R$ 15.000.000,00

R$ 2.710.000,00 (edital aberto)

18,07%

81,93%

Agente Comunitário de Cultura

R$ 1.621.000,00

R$ 747.455,00

46,11%

53,89%

Programa Aldeias

R$ 700.000,00

R$ 360.380,00

51,48%

48,52%

Oficina nos Equipamentos Culturais

R$ 6.900.000,00

R$ 520.342,18

7,54%

92,46%

Programa Piá

R$ 1.715.000,00

R$ 883.933,00

51,54%

48,46%

Programa Vocacional

R$ 2.119.000,00

R$ 957.840,00

45,2%

54,8%

ESPAÇOS
COMUNITÁRIOS
DE CULTURA

Programa de Gestão Cultural
Comunitária de Espaços

R$ 2.001.000,00

R$ 0,00

0%

100%

Pontos e Pontões de Cultura – Cultura Viva

R$ 15.074.000,00

R$ 650.000,00

4,31%

95,69%

EQUIPAMENTOS
CULTURAIS

Construção, requalificação ou reforma
de equipamentos culturais

R$ 16.496.395,00

R$ 0,00

0%

100%

Operação e manutenção de
equipamentos culturais

R$ 83.990.439,00

R$ 45.751.659,04

54,47%

45,53%

Redes e Ruas

R$ 1.029.000,00

R$ 0,00

0%

100%

Fomento ao Circo/Edital Xamego

R$ 4.000.000,00

R$ 181.600,00

4,54%

95,46%

Fomento à Dança

R$ 13.960.000,00

R$ 4.189.377,61

30,01%

69,99%

Fomento à Música

R$ 1.500.000,00

R$ 388.690,75

25,91%

74,09%

Fomento ao Teatro

R$ 18.170.000,00

R$ 8.280.950,01 (edital suspenso) 45,57%

54,43%

Prêmio Zé Renato

R$ 12.000.000,00

R$ 3.974.972,78 (edital aberto)

33,12%

66,88%

Semana do Hip Hop (Mês do Hip Hop)

R$ 1.500.000,00

R$ 923.000,00

61,53%

38,47%

Veia e Ventania

R$ 1.000.000,00

R$ 190.800,00

19,8%

80,92%

Programa Municipal do Livro e da Leitura

R$ 150.000,00

R$ 0,00 (edital aberto)

0%

100%

R$ 222.021.034,00

R$ 77.071.122,14

34,71%

65,29%

FOMENTO ÀS
LINGUAGENS
ARTÍSTICAS

LIVRO, LEITURA,
LITERATURA E
BIBLIOTECA
TOTAL

ORÇAMENTO TOTAL DA SMC APROVADO PARA 2017

R$ 518.728.834,00

CORTE NO ORÇAMENTO NO INÍCIO DE 2017 DE 47,42%

R$ 245.988.278,90

RESTANTE DO ORÇAMENTO DA SMC APÓS O CORTE

R$ 272.740.555,35

VALOR AINDA CONGELADO NA SMC 2017

R$ 183.082.114,45

Fonte: Planilha elaborada pelo Movimento Cultural das Periferias. São Paulo, 2017.

A sistematização dos dados referentes aos recursos disponíveis no ano de 2017 demonstra claramente que a nova
gestão da SMC/SP, de forma geral, não teve capacidade técnica nem logística para executar os orçamentos de
2017. A administração não conseguiu executar nenhuma ação 100%; pelo contrário, 65,29% dos recursos disponíveis não foram utilizados, causando uma série de problemas a ações e programas já em curso, afetando inclusive a
regularidade de oferta de editais públicos no decorrer do ano.
Diante de tais descontinuidades, autoritarismos e retrocessos, será que os avanços para construir políticas mais
plurais, diversas, territoriais, identitárias se tornarão arqueologia?
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As ações da SMC no transcorrer do ano de 2017 nos trazem fortes indícios de uma ruptura profunda com as ações
de participação social efetivamente democráticas, chegando mesmo a empregar tal mecanismo de maneira invertida, inapropriada, no fortalecimento de um projeto excludente e de esvaziamento do processo construído com
base na cidadania e na democracia cultural. Atrasos de fomentos, mudanças de critérios de seleção e mudança de
resultados em editais, sem consulta das comissões de seleção, foram só alguns dos problemas resultantes de uma
visão de política cultural que remonta às velhas práticas clientelistas e tecnocratas que dominaram por décadas a
política cultural na cidade de São Paulo.
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