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RESUMO
A partir da análise da proposta de política cultural discutida e aprovada em 2010,
pretende-se refletir sobre os paradigmas encontrados no Plano Nacional de Cultura –
PNC, a saber, a universalização do acesso aos bens culturais e a valorização da
diversidade, e sua efetividade como garantia de exercício dos direitos culturais. Desta
análise, busca-se debater e compreender se e como tais paradigmas estariam alinhados
com preceitos democratizantes e se podem resultar na desconcentração da distribuição
dos recursos para a cultura no Brasil, privilegiando a diversidade de bens culturais,
reduzindo desigualdades e desequilíbrios no acesso a esses bens culturais. Nossa
hipótese é que o PNC apresenta alguns sinalizadores de alinhamento de suas propostas
com os preceitos democráticos e que o governo, que contribuiu para sua elaboração,
vem demonstrando indicativos deste alinhamento por meio da implementação de
algumas iniciativas e proposições que dialogam com estes preceitos. Resta saber de que
maneira isto se traduz efetivamente em direito e cidadania e como pode ser
empreendida

como

política

pública

de

Estado.
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ABSTRACT

From the analysis of the proposed cultural policy discussed extensively and approved in
2010, aims to reflect about paradigms found on the National Culture Plan - PNC,
namely, universal access to and appreciation of cultural diversity, and its effectiveness
as guarantee the exercise of cultural rights. From this analysis, we seek to discuss and
understand if and how these paradigms can result in the devolution of the distribution of
resources for culture in Brazil, emphasizing the diversity of cultural goods, reducing
inequalities and imbalances in access to these cultural assets. Our hypothesis is that the
PNC has flags align their proposals with the principles of cultural democracy and the
government, which contributed to its preparation, has shown indications of this
alignment through the implementation of some initiatives and proposals that dialogue
with the social actors. The question is how this translates effectively in law and
citizenship and how it can be undertaken as a public policy of State.
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Introdução

O presente estudo sobre as políticas públicas para a cultura tem origem no
percurso profissional que vivenciei nas duas últimas décadas e que foram determinantes
para o meu desenvolvimento como gestora. Essa trajetória tem início com a criação do
Cineclube Articum em Brazlândia - Brasília em 1991 e com a participação como
voluntária na realização das atividades culturais e arte educação nas ruas de lazer em
parceria com Governo Federal e SESC DF. Mais tarde, veio a experiência no Conselho
de Cultura de Brazlândia em 1993 seguida da atuação na Secretaria de Cultura no
governo Cristovam Buarque entre 1995-97. Tais atividades despertaram meu interesse
em buscar a profissionalizar-me no campo da gestão cultural e a aperfeiçoar a forma de
criar, realizar e empreender projetos e programas educativos e culturais, sempre na
perspectiva de desenvolver ações que pudessem contribuir para a formação de crianças
e jovens e também de envolver a comunidade daquela pequena cidade à época com 60
mil habitantes. O aprofundamento nos estudos da administração de projetos e a
integração com pesquisa em políticas públicas têm, hoje, o foco principal nesta
trajetória.
Nesta perspectiva e buscando iniciar investigação sobre o tema da gestão
cultural, busquei delinear o objeto de estudo focando no PNC - Plano Nacional de
Cultura, documento que define as políticas públicas para a cultura no Brasil, e a partir
dele permear por uma análise do PROCULTURA - Programa Nacional de Fomento e
Financiamento da Cultura, proposta apresentada pelo Governo Lula que atualmente
tramita no Congresso Nacional pelo Decreto 6722/2010, sobre o tema do financiamento
da cultura.
Assim, o Plano Nacional de Cultura - PNC aprovado em dezembro de 2010 é
parte de um conjunto de normas e outros projetos de lei em tramitação no Congresso
Nacional que compõe o Marco Regulatório da Cultura que visa consolidar um processo
de institucionalização do setor e promover o desenvolvimento socioeconômico do país a
partir de uma agenda permanente e sistêmica para o setor buscando atender às
demandas e interesses da sociedade. Como proposta de política pública para a Cultura, o
PNC apresenta princípios e diretrizes que se propõem a traduzirem-se nos preceitos de
democracia cultural e no exercício dos direitos culturais. Já o PROCULTURA propõe
fazer ajustes e melhorias nos processos de acesso aos recursos de forma equânime,
descentralizada e participativa, aspectos considerados por diversos críticos como não
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contemplados na Lei Rouanet, principal mecanismo de fomento e financiamento para a
cultura no Brasil, atualmente. No entanto pretende-se verificar a coerência entre
intencionalidade e prática e o que está contido no texto destas duas peças chaves das
políticas públicas (o PNC e PROCULTURA), para a cultura no país.
A escolha do objeto se deve ao fato de que atenta às questões da viabilidade
financeira e institucional de projetos e iniciativas culturais, confrontava-me
sistematicamente com inúmeras dificuldades comuns no âmbito da gestão cultural do
país: boas idéias que “morriam da praia” (termo muito usado no meio cultural diante do
tema). Em decorrência disso, artistas, gestores e realizadores da área cultural
vivenciavam e ainda vivenciam inúmeras dificuldades no domínio das ferramentas para
empreender seus projetos, além de lidarem com a profusão de informações pouco claras
ou mesmo muito burocráticas sobre as fontes de recursos disponíveis.
Diante destas questões e já atuando na área de avaliação de projetos e por vezes
na captação de recursos, buscamos então alguns caminhos para responder à indagações
e desafios cujo presente trabalho orienta-se na direção de tentar responder e obter
aprofundamento sobre os desafios e possibilidades do tema. Sabe-se que o país vem ao
longo dos últimos 50 anos sofrendo transformações importantes, e na área cultural
notadamente com a maior profissionalização do setor e mais envolvimento das
empresas e do Estado propiciando maior dimensão político-institucional ao setor.
No tocante ao objetivo deste estudo, busca-se discutir o que significa uma
política cultural que contemple as variáveis dos processos democráticos e dá ênfase na
análise de possíveis sinalizadores da presença dos preceitos democratizantes nas ações
de políticas culturais, com foco no tema do financiamento, previstas no PNC - Plano
Nacional de Cultura.
Como a ênfase desta dissertação está no tema do financiamento, nossa hipótese é
que ambos, Plano Nacional de Cultura e Procultura – O PL 6722/2010, enquanto
proposições de políticas estruturantes para o setor trazem elementos que sinalizam
características democratizantes para o exercício do direito à Cultura, a saber: o direito à
fruição, à criação e à participação das discussões sobre as políticas públicas para o setor.
Resta saber de que maneira isto se traduz efetivamente em direito e cidadania e como
pode ser empreendida como política pública de Estado.
O trabalho de construção desta dissertação debruçou-se na análise da questão
dos direitos culturais e de sua inserção no âmbito da cidadania no Brasil na perspectiva
dos direitos sociais, visto que buscamos compreender de que forma estes direitos
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estariam presentes nas proposições do Plano Nacional de Cultura e como a cidadania
cultural poderia estar contemplada.
Nesta dissertação, busca-se primeiro, analisar os paradigmas encontrados no
PNC - com destaque para os princípios e objetivos previstos tais como: a
universalização do acesso aos bens culturais e a valorização da cultura como vetor de
desenvolvimento sustentável, bem como sua efetividade para a garantia do exercício dos
direitos culturais, aspectos estes relacionados com o PROCULTURA. Em seguida, é
feita uma descrição analítica detalhada de ambas as propostas, identificando os
princípios, conceitos, diretrizes adotados, bem como, suas origens marcadas pelos
debates promovidos antes e durante as I e II CNC – Conferência Nacional de Cultura. É
neste sentido que se dará este estudo, na medida em que analisaremos os conteúdos do
PNC verificando indícios dos preceitos democráticos observando também a execução de
algumas ações do governo Lula em que se deu a elaboração do PNC. Na sequência, são
apresentados alguns exemplos de iniciativas para ilustrar estas ações.
Este estudo dá ênfase à análise da política de financiamento pública
referenciando-se no Plano Nacional de Cultura e em especial no Projeto de Lei do
PROCULTURA - Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, ambos
elaborados no período de 2006 a 2010, considerando que grande dos desafios e das
variáveis responsáveis pelo desenvolvimento e viabilidade da política cultural no país se
concentra no tema do financiamento da cultura. Busca-se ainda, identificar sob a ótica
dos direitos culturais os sinalizadores de alinhamento entre intencionalidade e
efetividade dos preceitos da democracia cultural e compreender de que maneira isto se
evidencia e possa vir a se converter em politica de Estado. Neste sentido, apresentamos
também uma reflexão acerca do papel do Estado num contexto historicamente instável
para o setor sendo o período de 2003 a 2010 o momento em que este governo
empreende diversos movimentos de articulação politico institucional para o setor
cultural cada vez mais presente na pauta governamental.
No tocante à metodologia de trabalho, forma feitas além da análise da literatura
sobre o tema, análise de documentos, leitura de entrevistas e discursos realizados por
atores envolvidos. As participações em eventos sobre gestão cultural e a leitura dos
documentos PNC e PROCULTURA em conjunto com a literatura sobre o tema e a
pesquisa em sites ligados ao tema, além de inspiradores, foram os balizadores e fontes
de informações para nos capacitar a compreender o cenário da temática das politicas
culturais, mais precisamente das questões ligadas ao financiamento e viabilidade de
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ações e projetos culturais do país. Destes eventos destacamos: Seminário Cultura para
Todos em 2003, seguido do Encontro Setorial se artes plásticas no Rio de Janeiro;
Seminário Latino Americano de Fundraising em São Paulo, em 2004; O Fórum
Mundial de Cultura, no Rio de Janeiro, em 2006. O Fórum de investimento social
privado em 2007, realizado pela Fundação Getúlio Vargas e o encontro com ABONG Associação Brasileira de ONGs; o FLAC – Festival Latino Americano de Captação de
Recursos, em 2009; e a II CNC, onde pudemos ter acesso aos textos dos eixos
temáticos, bem como dialogar com gestores culturais, empresários e governo, e
lideranças de diversas entidades da sociedade civil.
Assim, os capítulos se apresentam numa sequência onde partimos no capitulo
um pela reflexão acerca dos direitos culturais e suas configurações no âmbito dos
direitos sociais analisando sob a ótica da cidadania referenciando-se em José Murilo de
Carvalho e T.H. Marshall quanto às suas concepções de cidadania e a noção de direitos
culturais. Na sequência, no capítulo dois, o Plano Nacional de Cultura é
analisado/dissecado objetivando verificar pontos de evidência dos preceitos da
democracia cultural com vista à cidadania cultural.
Da mesma forma o capitulo três destrincha o decreto 6722/1020, o
PROCULTURA e analisa seu teor em contraponto ao PRONAC, numa perspectiva
analítica dos conceitos de democracia cultural X democratização da cultura, temas
respectivamente identificados com os governos de Lula sob o slogan Cultura para
Todos e de FHC sob o slogan Cultura é um Bom Negócio. Partindo das concepções do
PNC – Plano Nacional de Cultura discutido anteriormente, este capítulo analisa o
modelo de financiamento da cultura proposto no Projeto de lei 6722/2010, o
PROCULTURA - Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura em tramitação
no Congresso Nacional, e o modelo atual o PRONAC – Programa Nacional de Apoio à
Cultura. Desta forma, busca-se compreender os limites e possibilidades da proposta do
Projeto de lei 6722/2010 numa perspectiva de futuro, no avanço das questões da politica
de acesso aos recursos e aos meios de produção cultural no Brasil.
No capitulo quatro, considerando que as propostas do PNC e PROCULTURA
ocorreram durante o período do governo Lula, trazemos alguns exemplos de ações
efetivas deste governo, protagonista de iniciativas que desenham o Marco Regulatório
da Cultura. Nesta última parte do trabalho da dissertação, a análise de alguns editais é
realizada para identificar possíveis indicativos quanto ao alinhamento ou não do
percurso entre intenção e prática dos preceitos da democracia cultural empreendidos
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pelo Ministério da Cultura, e como aquelas diversas iniciativas representariam indícios
de uma política cultural de promoção da cidadania cultural. Na sequência, alguns
exemplos de editais e projetos contemplados serão comentados para efeito de
exemplificação, tanto casos positivos quanto também exemplos que não obtiveram o
sucesso esperado.
Por fim as considerações finais dão ênfase na reflexão acerca da trajetória por
que passam as políticas culturais na mesma medida em que a própria cidadania no
Brasil perpassa por um longo caminho de amadurecimento rumo ao gozo pleno dos
direitos não apenas culturais, mas também sociais e políticos e também os chamados
direitos de quarta geração, onde se enquadram os primeiros. Assim, o reconhecimento
da cultura e a importância desta na contemporaneidade como força propulsora de
desenvolvimento é, em grande parte, uma variável também analisada neste trabalho e do
quanto se conquistou em termos de espaços politico-institucional para a pasta do
Ministério da Cultura e também para toda a sociedade.
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Capítulo 1
CIDADANIA, NOVOS DIREITOS E POLÍTICA CULTURAL

Tratar hoje de políticas culturais no Brasil é pensar a cultura sob o foco dos
direitos

humanos,

como

elemento

consolidador

de

identidades,

fator

de

desenvolvimento econômico-social e preservador da diversidade cultural. Nesse sentido
as políticas culturais se inserem no universo das políticas públicas empreendidas no
Brasil ao longo dos últimos 50 anos, devendo se considerar o processo histórico de
consolidação de direitos sociais, iniciado na década de 30.
Neste capítulo, serão pontuadas para análise um panorama de percepções entre
os autores TH. Marshall, JM. Carvalho, Marilena Chauí, Francisco Humberto Cunha
Filho e Nestor Canclini acerca da cidadania, trazendo à baila a Cultura inserida entre os
chamados novos direitos. Pretende-se discorrer sobre a trajetória da cidadania no Brasil
a partir das reflexões trazidas por Carvalho sobre a “pirâmide invertida” em contraponto
a Marshall, acerca da pirâmide dos direitos e o processo de alargamento destes. Em
seguida, desenvolveremos uma reflexão da política pública e a correlação do conceito
de cidadania cultural e das políticas para a cultura por Chauí, Cunha e Canclini.
Citando Marilena Chauí (2008, pp.53-76):

Podemos dizer que as políticas sociais de afirmação dos direitos econômicos
e sociais, contra o privilégio, e as políticas culturais de afirmação do direito a
cultura, contra a exclusão cultural, constituem uma verdadeira revolução
democrática no Brasil. Podemos dizer que a democracia propicia, pelo modo
mesmo do seu enraizamento, uma cultura da cidadania à medida que só é
possível a sua realização através do cultivo dos cidadãos. Se pudermos pensar
numa cidadania cultural, podemos ter certeza de que ela só é possível através
de uma cultura da cidadania, viável apenas numa democracia.

Nesta citação, Chauí nos traz com propriedade a questão do lugar da cidadania,
e sua possibilidade de se efetivar desde que em ambiente democrático entendido como o
espaço de exercício pleno dos direitos em que as instituições e os indivíduos dialogam e
compartilham experiências para o bem comum do coletivo decidindo seu destino.
Nesse diapasão, o historiador e cientista político brasileiro, José Murilo de Carvalho, ao
analisar a trajetória da cidadania no Brasil, na obra Cidadania no Brasil – Um Longo
Caminho (2002) destaca a inclusão dos direitos civis, sociais e políticos na Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988.
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A obra o de Carvalho estabelece uma gradação temporal acerca da introdução no
Brasil dos direitos inerentes à cidadania, destacando que, ao contrário do modelo inglês
exposto por T.H. Marshall em Cidadania, Status e Classe Social (1967), no Brasil
primeiro foram introduzidos os direitos sociais, depois os políticos e por fim os direitos
civis (CARVALHO, 2002, p. 13-15). Neste sentido, Carvalho propõe a reflexão sobre
percurso em se constituiu a trajetória da cidadania no Brasil trazendo à tona
características próprias do modo de fazer política no Brasil patrimonialista1, onde os
interesses privados e o caráter clientelista e paternalista são constitutivos “DNA” da
política nacional. O longo caminho citado por José Murilo de Carvalho pode nos dar
pistas sobre o percurso em que se deu a construção da cidadania no Brasil e, por isso,
tão cara para um país em franco processo de consolidação de sua identidade e posição
no mundo contemporâneo.
Assim, os direitos sociais e a concepção histórica de Cidadania a partir da
constituição de novos direitos e a inserção destes conceitos na formulação de propostas
de políticas públicas é hoje um grande desafio para o Brasil e entre os chamados “países
em desenvolvimento”. Desafio para a tarefa de se empreender políticas públicas
efetivas, transformando planos em ações que de fato constituam em mudanças reais e no
exercício pleno dos direitos – cerce da cidadania. T.H. Marshall (1967, p.63-64)
descreve a trajetória das conquistas dos direitos e, portanto da construção da cidadania
numa lógica de certo modo linear em etapas de desenvolvimento ao longo de três
séculos: direitos Civis (séc. XVIII), políticos (séc. XIX) e sociais (séc. XX) na
construção da cidadania como fruto de lutas das diversos grupos sociais que se
ergueram pressionado os governantes por novos direitos. A obra Cidadania, Status e
Classe Social (196) levanta diversas questões acerca da dicotomia cidadania versus
desigualdade e busca refletir para além desta perspectiva traçando um panorama
resumido sobre o desenvolvimento da cidadania na Inglaterra até o fim do século XIX,
auge da industrialização, questionando sobre qual o impacto da cidadania sobre a
desigualdade.

1

Patrimonialismo: Na sociologia weberiana correspondia a um tipo de dominação política tradicional
caracterizada pelo fato do soberano organizar o poder político de forma análoga a seu poder doméstico
(Ricardo Vélez Rodríguez. Oliveira Vianna e o poder modernizador do estado brasileiro. Londrina: Ed.
UEL, 1997. p. 22). Esta forma de exercício da autoridade sofre modificações ao longo da história. De
uma perspectiva histórica, tanto é possível que ela evolua em direção às formas de governo que adotam a
democracia representativa, quanto simplesmente modernizem a administração burocrática sem caminhar
neste sentido. http://www.ensayistas.org/filosofos/brasil/velez/biblio-de.htm. Acesso em 17/10/2011.
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Preocupado com o crescimento e o acirramento das desigualdades Marshall
analisa qual o impacto dos direitos sociais sobre as desigualdades numa perspectiva da
ação de modificação do padrão destas desigualdades, onde os direitos sociais ainda que
não alargados para os chamados direitos de quarta geração (meio ambiente, cultura,
minorias, etc.), mais recentemente pensados, pudessem se efetivar (MARSHALL, 1967,
p. 74):
Tornou-se cada vez mais notório, com o passar do século XIX, que a
democracia política necessitava de um eleitorado educado e de que a
produção científica se ressentiria de técnicos e trabalhadores qualificados [...]
E uma comunidade que exige o cumprimento dessa obrigação começou a ter
consciência de que sua cultura é uma unidade orgânica e sua civilização uma
herança nacional.

Para T.H. Marshall (ibidem, p. 63), o conceito de cidadania tem uma
constituição histórica e se forma ao longo do tempo se aperfeiçoando e se ampliando,
seja pelas pressões sociais, seja pela renovação da percepção das elites e ideologia
dominante. O autor descreve a trajetória da cidadania na Inglaterra num percurso
segundo ele, “dinâmico de incorporação e de ganhos históricos de direitos”. Para o
autor, cidadania é “um status concedido àqueles que são membros integrais de uma
comunidade”, no qual “todos [...] são iguais com respeito aos direitos e obrigações”
(MARSHALL, p. 76). Vale ressaltar o contexto em que o autor desenvolve suas idéias:
numa Inglaterra em pleno processo de industrialização o autor nos remete a um país no
sec. XVIII e todos os conflitos vivenciados para superação de desafios sociais,
econômicos e políticos por que passava aquele país e que, portanto não distante de um
contexto contemporâneo de adversidades e conflitos vividos nos idos de 1947, no pósguerra, quando escreveu, o livro Cidadania, Status e Classe Social.
Para ilustrar sobre a questão do exercício dos direitos e da dinâmica de
incorporação de ganhos históricos e conquistas de direitos, segundo Silveira, a Magna
Carta (1215), escrita pelos barões em conflito com os reis, embora para interesses
próprios, “é a primeira demonstração mais palpável da limitação ao poder despótico do
monarca”, mas que como feito, representou um avanço na conquista de direitos. Não
esquecendo que diversos outros movimentos correram nesta época em menor escala, por
parte da população, (SILVEIRA apud MAGALHAES, 1997, p.6 ):

Avanços na direção do fim da Monarquia Absolutista e início da Monarquia
Constitucional abriram caminho para novas conquistas, que aos poucos
foram sendo voltadas para o benefício de todo o povo, tais como a Petition
of Rights (1629), o Habeas Corpus Act (1679) e o notório Bill of Rights
(1689).
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Marshall (pp. 75-80), porém apresenta uma constante indagação sobre os efeitos
da cidadania sobre a desigualdade e que impactos a primeira teria sobre a segunda (p.
76), já que os temas, liberdade e igualdade se encontram sob tensão permanente onde
igualdade social seria, segundo ele, “um tema fronteiriço” termo usado por seu tio, o
economista Alfred Marshall2 (p.46). Liberdade e igualdade aqui são tomadas como
requisitos essenciais enquanto conceitos interdependentes para o pleno gozo de direitos,
uma vez que na cidadania, há o “status uniforme”, sem distinção e com igualdade de
oportunidades (direitos políticos). Ao contrário da classe social onde há o “status pela
diferenciação” que distingui pela desigualdade (p. 80). Assim, segundo Marshall, classe
social difere frontalmente com cidadania por esta ser “um sistema de desigualdade num
contexto capitalista” e, portanto de relação tensa onde os caminhos entre cidadania e
capitalismo são ao mesmo tempo “aliados e antagonistas” (p.75-76). Daí a questão de
Marshall sobre qual impacto do desenvolvimento dos direitos sociais sobre a estrutura
da desigualdade, característica de uma sociedade de classe, em tensão permanente duas
forças opostas e coexistentes: direitos iguais em uma ordem desigual. “A ampliação dos
direitos civis traz os direitos políticos que somente reconhecidos e plenamente
exercidos, outros direitos decorreriam, no caso os sociais” para além da legalidade a sua
materialização (MARSHALL, p. 75).
O autor via com clareza a larga conexão e transição entre direitos
civis/políticos/sociais, necessariamente nesta ordem, onde a partir dos direitos civis,
associado a liberdade, seguido dos direitos políticos, associados a participação e os
sociais, relativos ao acesso a serviços e bens, dar-se-ia o pleno exercício da cidadania
cuja a ampliação dos primeiros trariam na seqüência os outros dois como sendo um prérequisito um do outro, embora o autor admitia que para o contexto da época este seria
um desafio do processo de alargamento e acomodação destes direitos ao longo de 250
anos. Vale lembrar que sobre esta leitura linear apresentada por Marshall há críticos
diversos por se tratar de um esquema baseado no caso inglês. Outros autores serão
citados a seguir acerca do tema.
Para José Murilo de Carvalho, em Cidadania no Brasil – Um longo percurso
(2003), no país a lógica descrita por Marshall difere principalmente pela falta de
exercício efetivo dos direitos pela população embora ainda restrita a uma limitada parte

2

Alfred Marshall a “desigualdade qualitativa de vida, mas via como adequada a desigualdade quantitativa
e econômica”, acreditando ser possível obter e acumular bens num contexto capitalista de livre iniciativa,
muito embora este não admitisse que isto desembocasse em ter na sociedade o homem sem condições
básicas de vida, “considerando inaceitável a indigência” (MARSHALL, 1967, pp. 77)
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dela. Para Carvalho, “entre nós, a grande dependência em relação ao Estado e o
extremado legalismo se contrapõem à atitude frequentemente desrespeitosa e
anarquizante diante do poder e das leis” (CARVALHO, 1996, p. 2). Não
desqualificando o autor inglês, Carvalho nos remete a uma reflexão sobre os diferentes
contextos em que a cidadania pode se fecundar. Enquanto em Marshall os direitos foram
sendo incorporados num ciclo histórico de conquista e conformação inicialmente pelos
direitos civis, seguido dos políticos e sociais, no Brasil, especificamente na era Vargas,
os direitos sociais vêm em primeiro plano concedidos pelo Estado, sendo os direitos
civis restritos e os políticos suprimidos.
Em outra obra, Cidadania, Tipos e Percursos (1996), José Murilo de Carvalho,
traz a questão de qual tipo de cidadão resultaria no Brasil, tendo em vista a forma como
os direitos foram acessados pela população: um favor concedido pelo Estado num
desenho de uma relação de dependência do cidadão diante dos líderes (ibidem, p. 2):

No Caso Brasileiro a centralidade do Estado não indica seu caráter público e
universalista. Isto porque, de um lado o Estado coopta seus cidadãos
seletivamente, e de outros cidadãos, buscam o Estado para atendimento de
interesses privados.

Buscando aprofundar a análise de qual o tipo de cidadão ou cidadania teria se
configurado no Brasil, Carvalho perpassa os tipos de cidadania e percursos que se
delinearam ao longo da história, considerando as questões culturais e também as
tradições sócio-históricas das nações anglas saxônicas e ibéricas, desconstruindo o
caráter universalista de Marshall. A partir desta análise Carvalho tenta uma
“explicação” para o que seria a tipologia da cidadania no Brasil citando as análises de
dois autores que aprofundaram estudos analisando o tema em diversas nações: Bryan S.
Turnes (1990) e Almond e Verba (1965), Richard Morse (1982) sendo os casos francês,
alemão americano e inglês as principais referências nestes estudos (1996).
Por se aproximar do que poderia ser uma análise do caso brasileiro Carvalho
destaca Turnes e Almond e Verba trazendo algumas reflexões que enriquecem nossa
análise para o presente trabalho. Neste sentido, o autor mostra que Turnes apresenta
conceito para diferentes tipos de cidadania sob dois eixos: de cima para baixo e de baixo
para cima. A partir desta distinção ele descreve quatro tipos de cidadania advindos
destes eixos: de baixo para cima – a partir de lutas revolucionárias ou de forma
associativa, nos casos francês e norte-americano; e de cima para baixo – onde o Estado
tem a iniciativa de disponibilizar os direitos: quando há a universalização paulatina dos
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direitos numa relação de lealdade e de súditos, retratados nos casos alemão e o inglês
(TURNES; ALMOND; VERBA apud CARVALHO, 1996, nº18, p.1)
Na França o ímpeto revolucionário trouxe à tona oportunidade de a população
tomar posse do poder do Estado e desenhar seu próprio caminho na definição da
cidadania, contribuindo ainda para o seu caráter universal baseado nos três pilares
liberdade, igualdade e fraternidade, ultrapassando as fronteiras nacionais, que segundo
Marshall, “[...] quando a liberdade se fez universal, a cidadania passou de instituição
local à instituição nacional [...]” (MARSHALL, 1967, p. 69).
Este seria o tipo de “cidadania de baixo para cima” que no espaço público teria
sido alcançado a partir de lutas por conquistas de direitos civis e políticos frente ao
estado absolutista. Já o caso norte-americano se enquadraria também no eixo de baixo
para cima, mas “de energia associativa, no espaço privado” (TURNES apud,
CARVALHO, 1996, p. 1).
Já do eixo analítico denominado de cima para baixo, quando o Estado mantém
a iniciativa das mudanças e abre aos poucos “o guarda-chuva dos direitos”, dá-se a
experiência da Alemanha onde o cidadão teria sido criado pelo Estado de forte
identidade nacional, que segundo Carvalho, “foi concebida em termos étnicos de
tradição na obediência às leis e ao poder” (p. 2). Tem se aí o cidadão leal ao estado
semelhante à Inglaterra onde se dá a universalização dos direitos, descrito com
propriedade por Marshall, mas com a tipologia do “cidadão-súdito”. Carvalho também
busca referências em Almond e Verba quando distinguem três tipos de cultura política,
“há o tipo paroquial/localista tendo as pessoas no mundo privado alienada do sistema
políticos; a súdita, onde há um sistema político diferençado com a qual as pessoas se
relacionam e a participativa, onde o individuo é membro ativo do Sistema” (ibidem, p.
1).
Nesta perspectiva, Carvalho ainda que com ressalvas, arrisca-se num esforço
de compreender o que seria o tipo de cidadania no caso brasileiro apresentando uma
possível definição do que é ser cidadão no Brasil: um estilo de cidadania de cima para
baixo com predominância súdito/paroquial. Um misto entre o paroquismo de Almond e
Verba de viés localista e privado e o súdito de Turnes, advindo da experiência alemã
tendo o Estado como garantidor dos direitos. Esta percepção de Carvalho, embora feita
com cautela, é bastante peculiar visto que caracteriza uma relação de obediência de um
súdito misturada a uma conotação clientelista de interesses privados, localistas, aspectos
familiares da cultura política brasileira oitocentista. Para o autor isto se dá “numa
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sociedade que mal começava a engatinhar na vida civil e política” diferia do alemão e
inglês, mais afeitos à obediência ao Estado pelo primeiro e à tradição cívica pelo
segundo (ibidem, pp.2-3):

Nossa tradição oitocentista está mais próxima de um estilo de cidadania
construída de cima para baixo, em que predominaria a cultura política súdita,
quando não a paroquial[...]. A insistência no tema indica, sem dúvida, a
percepção da importância do esforço de construção do Estado nacional no
período pós-independência, assim como a consciência da tradição estatista
que herdamos.

E continua,

“[...]” Além da capacidade política de votar e ser votado, os principais pontos
de contatos ente o cidadão e o Estado no sec. XIX no Brasil eram a Guarda
Nacional, o serviço de júri, o recenseamento e o registro civil.

Para Carvalho, estas seriam formas de o Estado trazer o cidadão à sua esfera de
atuação não tendo este a escolha da forma de relação com o Estado (ibidem, pp. 14).
Neste sentido, com a pirâmide de Marshall invertida, vemos um Estado brasileiro se
posicionando como provedor de formas de participação da população, na relação
cidadão e Estado, com destaque para os anos 30, período de recessão econômica e
novamente em 64 com os direitos civis e políticos restritos. Desta forma, Carvalho traz
a reflexão sobre a força do Estado e a alta valorização do executivo, tomado com
messias e provedor.
Segundo Santos, a era Vargas, caracterizou-se por diversas alterações da ordem
social que foram efetivadas por meio de reformas da legislação trabalhista, embora
tenha sido longo e moroso o processo de reconhecimento pelas elites sobre os
problemas sociais (SANTOS, 1979, p.54) o Estado toma para si o papel de regulador
para garantir os direitos sociais num contexto de recessão e dos resquícios da crise de
29. Os direitos trabalhistas tornam-se matéria dos direitos sociais que inauguram o
reconhecimento e a prática da cidadania no Brasil, o que para muitos estudiosos do tema
seria a chamada “cidadania regulada”, ou seja, tutelada pelo Estado.
Usando o termo “cidadania regulada”, Wanderley Guilherme dos Santos, em
Cidadania e Justiça, a política social na ordem brasileira, discute o desenvolvimento
dos direitos, sobretudo trabalhistas, dos cidadãos no Brasil de 1930 até 1988. Verificase, em Santos que a compensação da falta de outros direitos (a liberdade e igualdade) se
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estabeleceu na forma de concessão de direitos sociais oferecidos por um governo
autoritário de viés populista, num contexto de paternalismo social das políticas
compensatórias (1979, p. 43).
Com a criação do Ministério do trabalho em 1930 inicia-se um movimento pelo
Estado por um projeto de cidadania através da regulamentação das profissões numa
definição de cidadania por meio da carteira profissional, a chamada “cidadania da
ocupação” (ibidem, pp. 68 e 69). A regulação dos direitos para os trabalhadores via
CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, de 1943, foi mais uma iniciativa do Estado
de se posicionar na liderança da propagação e concessão dos direitos sociais, a partir do
mundo do trabalho.
A política social passa a ser um “assunto de Estado”, porém num contexto de
forte crise, onde era imperativa sua interferência sem atrapalhar o desenvolvimento e,
por conseguinte, os interesses do mundo corporativo e associativista, grupos dominantes
naquele contexto. Nesta perspectiva, cidadania regulada é caracterizada por uma
política social dentro de um processo cumulativo, associado à ocupação num
descompasso entre acumulação X desigualdades, assinalava o primeiro movimento do
Estado em reconhecer os direitos sociais, embora muito focado nas associações
corporativas, por meio das chamadas políticas compensatórias (ibidem, pp. 69),
O Sistema “S” assim chamado pelo conjunto de empresas privadas associativas
ligadas ao comercio, indústria de bens e serviços, e outros segmentos foram outro
exemplo de ações de afirmação dos direitos sociais pela oferta de serviço social aos
empregados. Com a Carta da Paz, em 1947 firmada em Teresópolis por empresários, é
desenhado o embrião do que seria um dos exemplos mais fortes e sólidos da iniciativa
privada a empreender ações alinhadas com as chamadas políticas compensatórias do
Governo Vargas. Num exemplo claro da força das elites e corporações estas estariam
ávidas por mudanças, mas também pressionadas pela crise e escassez da época e pelo
crescimento do movimento sindicalista, grande empecilho dos interesses corporativos.
A CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas, em 1943 é o símbolo e
culminância destas iniciativas de concessão e de promoção dos direitos sociais, seguida
da criação do FunRural, PIS, o FGTS e outros direitos que foram sendo acrescidos e
estendidos a outros empregados que tem desfecho na Lei 6.062 de 1974, da criação do
Ministério da Previdência Social. Todas estas iniciativas de concessão dos direitos
sociais, embora expressivas, eram ainda restritas ao mundo do trabalho, ou seja, a quem
era empregado com carteira assinada e, portanto “credenciado” ao acesso aos direitos
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sociais. Vale ressaltar que esta é uma importante questão em um país de tradição
escravagista que considerava o trabalho, principalmente o manual, como uma atividade
subalterna.
Neste contexto, dá-se aí uma estratificação das profissões e intensificação de
um sistema de desigualdade formatado numa visão de Estado voltada para seus
interesses em nome do desenvolvimento (em tempo de escassez) e da manutenção do
poder por alianças com as elites e sindicatos em franca expansão. Isto se estendeu por
um longo caminho reforçado no governo a partir de 1964, análogo a período Vargas de
caráter ditatorial. Neste sentido, Santos, apresenta seu conceito de cidadania regulada
como (ibidem, p.75):
Um conceito de cidadania cujas raízes encontram-se, não em um código de
valores políticos, mas em um sistema de estratificação ocupacional. [...] são
cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se encontram
localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas em lei.

Desta forma, no Brasil, os direitos sociais trouxeram a impressão de igualdade
no acesso a serviços e bens, mas apenas para alguns cidadãos (no caso dos
trabalhadores), sendo que entre os direitos políticos, civis e sociais há pouca conexão.
Se para Marshall houve um atrelamento entre os direitos paulatinamente conquistados,
num processo de maturação, superando aos poucos a “velha ordem” – de caráter
assistencialista com forte presença do Estado inicialmente, (Marshall, 1967, pp. 72-73),
para Carvalho este atrelamento que condicionasse a conquista de outros direitos, não
ocorre no Brasil. Assim, o amadurecimento de um direito não trouxe necessariamente a
conquista do outros direitos. Diferente dos processos de conquistas de direitos vividos
na França, Alemanha e Inglaterra, no Brasil, a cidadania foi concedida pela mão do
Estado e não assimilada e internalizada como bem conquistado (CARVALHO, 1996,
pp. 14-15).
O Autor procura mostrar que a garantia de direitos civis ou políticos no Brasil
estiveram em confronto direto com os muitos problemas sociais: as desigualdades
permanecem e muitas vezes ocorreram avanços e retrocessos ou um tipo de avanço dos
direitos determinado mais pelas circunstâncias do contexto político de ocasião, do que
por sua conquista.
Em Cidadania no Brasil – o longo Caminho, (2002, p.220) Carvalho diz:
Na sequência inglesa, havia uma lógica que reforçava a convicção
democrática. As liberdades civis vieram primeiro, garantidas por um
Judiciário cada vez mais independente do Executivo. Com base no exercício
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das liberdades, expandiram-se os direitos políticos consolidados pelos
partidos e pelo Legislativo. Finalmente, pela ação dos partidos e do
Congresso, votaram-se os direitos sociais, postos em prática pelo Executivo.
A base de tudo eram as liberdades civis. A participação política era destinada
em boa parte a garantir essas liberdades. Os direitos sociais eram os menos
óbvios e até certo ponto considerados incompatíveis com os direitos civis e
político.

O caso inglês Marshall descreve a paulatina conquista e exercício dos direitos,
sendo os direitos sociais vindos ao final deste processo indicando uma maturação
política. Porém Carvalho acentua sobre a maneira inversa com que se deu a cidadania o
Brasil: os direitos sociais vindos primeiro, os políticos e civis não necessariamente vêm
em seguida. Para Carvalho, até 1930 no Brasil, não havia participação política da
população.
Muito embora na história do Brasil, movimentos populares insurgiram contra
as diversas formas de opressão pelos governos, atividade de participação política era
restrita a apenas às algumas camadas da sociedade, já que a negação da cidadania se
dava a boa parte da população negra, pela escravidão (o Brasil foi o último país da
América Latina a extinguir a escravidão em 1888); pela exclusão do voto para a maioria
da população em 1981 excluindo as mulheres, os analfabetos, aos mendigos, aos
soldados, aos membros das ordens religiosas. Ou seja, os direitos sociais não estiveram
atrelados a uma participação ativa, dentro do conceito de “cidadão ativo” citado por
Carvalho, o qual vê nos direitos sociais, político e civis um motivo de conquista: “O
brasileiro foi forçado a tomar conhecimento do Estado e das decisões políticas, mas de
maneira a não desenvolver lealdade em relação às instituições”, por que não estava ali
inserido. O caminho para uma cidadania ativa era para o ele muito mais longo do que
para os “cidadãos súditos ingleses e alemães”. (CARVALHO, 1996, p.2; 2001 p. 229).
Ao observar o Brasil contemporâneo em que pese os avanços das condições de
vida da população menos favorecida nos últimos anos ainda se vê as desigualdades e as
discrepâncias entre pobres e ricos como uma questão. A constituição nos garante em
tese a educação e saúde, mas por exemplo, vivemos um processo imenso de
sucateamento da qualidade de ensino público, ao contrário do que vemos em Cidadania
e Classe Social e Status (1967) , onde Marshall traz a questão da educação primária
obrigatória como condição fundamental para o desenvolvimento da cidadania. A
“Educação para liberdade”, citada pelo autor aponta sua preocupação na formação de
indivíduos qualificados e capacitados auto-aperfeiçoamento (1967, p.73) e portando
portadores de civilidade. Enquanto na Inglaterra já havia preocupação com a educação
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primária universal desde o século XIX, no Brasil essa questão sempre foi negligenciada
e oferecida com baixa qualidade e é preciso lembrar que o atingimento da meta de
universalidade se dá na proporção inversa à da oferta de ensino público de qualidade,
sendo um dos grandes desafios do Brasil contemporâneo. Para Carvalho, a “doação dos
direitos sociais” era percebida como um favor, numa relação de dependência bastante
significativa de forte influência no processo de construção da cidadania no Brasil
(CARVALHO, 1996, p. 14-15).
Para além das comparações a anotações de pontos aparentemente divergentes
entre Carvalho e Marshall, sobre o percurso da cidadania ao longo da História, com
especificidade entre o Brasil e a Europa, verifica-se uma clara percepção destes autores
quanto ao grau de abrangência e participação que se empreendeu na história da
conquista de direitos e da construção da cidadania. Nesta perspectiva toma-se a reflexão
do papel do Estado no Brasil e a forma de atuação junto à população a partir do uso de
recursos legais e institucionais de concessão de direitos sendo estes não conquistados e
exercidos plenamente, mas cedidos das mãos do Estado tutelador e partimonialista.
Evitando dar aqui uma visão simplista deste processo, vale ressaltar que o advento da
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT é fruto de intensos movimentos de greves,
manifestações sindicais e movimentos de grupos politizados. Sendo que o Estado,
personificado por Vargas, transforma este instrumento em “dádiva” impedindo ou
encobrindo a conscientização da população sobre os temas sociais e a necessidade de
transformar a sua realidade.
Do longo caminho percorrido e do que ainda há de ser feito para o
amadurecimento

da

cidadania

no

Brasil

até

“Cidadania

na

Encruzilhada”

(CARVALHO, 2002, 219-229), capítulo final da obra Cidadania no Brasil – um longo
caminho (2003), nos parece rico complementar este capítulo acerca das perspectivas e
frentes que poderiam e podem ser empreendidas em dar potência e consistência à
construção da cidadania num país que ainda apresenta índices altos de desigualdades
(ibidem):
Se há algo importante a fazer em termos de consolidação democrática, é
reforçar a organização da sociedade para dar embasamento social ao político,
isto é, para democratizar o poder. A organização da sociedade não precisa e
não deve ser feita contra o Estado em si. Ela deve ser feita contra o Estado
clientelista, corporativo, colonizado.

A colaboração entre sociedade e Estado é descrita por Carvalho como um
primeiro movimento de mudança e como recurso necessário e viável para o trabalho de
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composição em dar robustez à cidadania no Brasil. Além de ser, segundo ao autor, uma
saída para a “encruzilhada” em que se encontraria nossa experiência no processo de
exercício pleno dos direitos. De um lado Carvalho sugere uma mudança por parte da
sociedade sinalizando a interlocução com as organizações não-governamentais
ampliadas em número após o período ditatorial pós-64, que desenvolvem atividades de
interesse público e potencializa uma relação de mútua colaboração e participação. O
autor nos descreve algumas experiências que atestam a viabilidade desta relação e que,
“têm resultado em experiências inovadoras no encaminhamento e na solução de
problemas sociais, sobretudo nas áreas de educação e direitos civis”. E continua: “nessa
aproximação, não contém o vício da estadania3 e as limitações do corporativismo
porque democratiza o Estado” (CARVALHO, 2002, p. 221).
O outro movimento de mudança que o autor sinaliza tem origem do lado do
governo, com o PT onde muitas prefeituras experimentam formas alternativas de
envolvimento da população na formulação e execução de políticas públicas, sobretudo
no que tange ao orçamento participativo de obras públicas. Uma parceria que segundo
Carvalho “não tem os vícios do paternalismo e do clientelismo porque mobiliza o
cidadão” (ibidem, p. 227-228).
Para Carvalho a excessiva valorização do poder executivo seria uma das causas
de um percurso distorcido do pleno exercício da cidadania por não haver a participação
de outras instâncias de decisão e definição de políticas públicas e que estaria aí nosso
grande desafio em de fato contribuir para sair desta “encruzilhada”, fortalecendo as
instituições democráticas e assim constituir um caminho sólido e consistente para a
constituição da cidadania, não corporativo, cada vez mais coletivo e de toda a sociedade
(ibidem).

1.1 Novos direitos e cidadania cultural
Em que pese os diferentes percursos da construção da cidadania tanto no
Brasil quanto no mundo, e, considerando o processo de histórico de desenvolvimento
dos direitos de cidadania nos últimos três séculos, o direito de acesso aos bens culturais
tornou-se um item do processo de alargamento dos direitos sociais que no limiar do
século XXI, acompanha os chamados direitos de quarta geração ou os “novos direitos”:
segurança, direito econômico, do consumidor, direito ambiental, das minorias, direitos
3

Estadania: Ação política é, sobretudo orientada para a negociação direta com o governo, sem
passar pela mediação da representação. “Cultura orientada mais para o Estado do que para a
representação, em contraste com a cidadania”(CARVALHO, 2002, PP. 221).
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culturais. entre outros. Vale destacar o preâmbulo da Declaração Universal de
Diversidade Cultural da UNESCO de 2001:
A cultura deve ser vista como um conjunto distinto de elementos espirituais,
materiais, intelectuais e emocionais de uma sociedade ou de um grupo social.
Além da arte e da literatura, ela abarca também os estilos de vida, modos de
convivência, sistemas de valores, tradições e crenças.

Este conceito está contido na Declaração Universal da Diversidade Cultural, que
segundo o Ministério da Cultura - MinC, no documento Entendendo a Convenção - As
10 chaves 10 chaves para entender a Convenção para a Proteção e a Promoção da
Diversidade das Expressões Culturais (2007), “foi amadurecida ao longo de diversas
fases em que se desenvolveram as transformações do sentido dado à cultura e a
UNESCO buscou atender as necessidades das sociedades cujo caráter plural foi
ampliado pelo acelerado processo de globalização”(2007, p. 3-4). O documento do
MinC que busca explicitar a importância e o papel da Convenção para a Proteção e a
Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, adotada pela Conferência Geral da
UNESCO em sua 33ª sessão, 2005, apresenta as 10 chaves para entendê-la. Neste
sentido, o documento faz um retrospecto daquele conceito das “quatro etapas principais
na transformação do sentido e das funções atribuídas à cultura” (ibidem):
i) A ampliação do conceito de cultura como produção de arte, de modo a incluir a noção
de identidade cultural (décadas de 50 e 60). Durante esse período, a UNESCO buscou
defender culturas em resposta a situações específicas, tais como os contextos de
descolonização, ao reconhecer a igual dignidade das culturas;
ii) A construção da consciência de uma ligação vital entre a cultura e o desenvolvimento
como fundamento da cooperação internacional e da solidariedade para com os países em
desenvolvimento (décadas de 70 e 80). Durante esse período e juntamente com as
atividades anteriormente iniciadas, a UNESCO passou a enfatizar o intercâmbio
recíproco dos países e das sociedades, de modo a tornar possível o estabelecimento de
parcerias em igualdade entre os mesmos;
iii) O reconhecimento das aspirações e bases culturais na construção da democracia
(décadas de 80 e 90). Durante esse período, a Organização demonstrou consciência das
várias formas de discriminação e exclusão vividas por pessoas que pertencem a
minorias, povos indígenas e populações de imigrantes;
iv) O aprimoramento do diálogo entre culturas e civilizações em sua rica diversidade,
considerada como patrimônio comum da humanidade pela UNESCO em sua Declaração
Universal da Diversidade Cultural (décadas de 90 e 00). Em consonância com a
definição mais ampla de cultura, a Declaração lida com o duplo desafio da diversidade
cultural: por um lado, ao assegurar a interação harmônica entre pessoas e grupos com
identidades culturais plurais, variadas e dinâmicas, bem como o desejo da vida em
conjunto; e, por outro, ao defender a diversidade criativa, ou seja, a grande variedade de
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formas pelas quais as culturas revelam as suas próprias expressões tradicionais e
contemporâneas no espaço e no tempo. Durante esse período, a UNESCO buscou
atender as necessidades das sociedades cujo caráter plural foi ampliado pelo acelerado
processo de globalização. Por ser um processo contínuo, flexível e mutável, a cultura
remodela o seu próprio patrimônio tangível e intangível, enquanto novas formas de
expressão são geradas. Revela assim a sua infinita diversidade. Em meio a um ambiente
internacional em constante mudança, a UNESCO sempre buscou alcançar soluções
práticas para os desafios específicos apresentados por cada momento histórico. Com sua
capacidade de promover o diálogo e a criatividade, a diversidade cultural se mostra
como uma condição essencial para a paz e para o desenvolvimento sustentável.

Vista apenas a partir das belas artes e da literatura, cultura é na
contemporaneidade um tema transversal e agora tomada como um campo muito mais
amplo, na perspectiva da pluralidade e diversidade.
Assim entendida, a cultura se insere como um direito que se desdobra das
formulações entre outros autores como T. H. Marshall (1967), em Cidadania, Status e
Classe Social sobre: direitos Civis (séc. XVIII), políticos (séc. XIX) e sociais (séc. XX)
na construção da cidadania como fruto de lutas das diversos grupos sociais que se
ergueram pressionando os governantes por novos direitos. Esta inserção que veio num
continuo que a seguir descrevemos, se consolida em diversas iniciativas institucionais,
entre elas, a Conferência Mundial de Políticas Culturais (Mondiacult) realizada no
México em 1982, promovida pela UNESCO quando então se discutiu a relação entre
cultura e desenvolvimento humano e se abordou pela primeira vez os princípios da
política cultural baseada no respeito à diversidade cultural. Em que pese o caso
brasileiro apresente um modelo muito específico de constituição da cidadania,
historicamente vemos que a luta por direitos ao longo dos últimos 250 anos foi pautada
pela reivindicação do acesso aos bens e riqueza, aos processos, meios e aos espaços de
influência e de decisão para sua produção, sendo que no campo da Cultura estas lutas
significaram, além do acesso e fruição dos bens culturais, também a participação dos
processos culturais (produção, recursos, gestão, distribuição e difusão).
No contexto da “nova cidadania” e, portanto os novos direitos, o conceito de
cultura na contemporaneidade é uma experiência social que “vai além das belas artes e
apreciação estética e está associada às condições de vida da sociedade, ultrapassando a
experiência do consumo passivo de símbolos e signos produzidos por especialistas”
(BARBOSA, 2003, v.3 p. 197):
Os processos culturais referem-se aos direitos e às responsabilidades dos
diversos agentes de usufruto criativo dos múltiplos códigos e sistemas de
pensamento, ideologias, religiões, modos de fazer e viver; aspectos tão
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importantes quanto o direito à liberdade, igualdade diante da lei, à seguridade
social e ao desfrute do tempo livre.

Nesta perspectiva a participação dos diversos agentes sociais inseridos nos
processos culturais é necessária e essencial para que se concretize um projeto
efetivamente democrático que contemple as diversas demandas manifestadas por estes
agentes sejam privados, público e da sociedade civil. Entretanto esta não nos evidencia
ser uma tarefa fácil por demonstrar ser um marcador importante na relação entre Estado
e cultura que, a priori, caracteriza-se por uma relação colaborativa cujo aprimoramento
ainda é necessário no Brasil.
No entanto vale ressaltar que, considerando a Cultura na contemporaneidade
como estando diretamente relacionada à diversidade e participação (UNESCO 2002), a
conexão entre estes dois conceitos, segundo Marilena Chauí em Cultura e Democracia.
En: Crítica y Emancipación, estaria associada à idéia de conflito e contradição, matérias
que significariam “perigo e desordem na sociedade brasileira conservadora, tuteladora e
clientelista” (2008, p.73-74). Por esta razão, esta combinação seria um campo complexo
em matéria de política pública, o que torna a tarefa dos gestores públicos ainda mais
complexa para efetivação dos direitos culturais de exercício pleno da cidadania cultural.
Isto por que a cultura é um dos campos do conhecimento de natureza plural e que
promove e reforça o protagonismo social num cenário de políticas econômicas
neoliberais que estimularam desigualdades, o consumo por bens tecnológicos, e, em
última análise, resultou em despolitização.
Já em Cultura e Democracia, o discurso competente e outras falas, Chauí
(2007) faz crítica ao que considera uma “privatização do conhecimento que uniformiza
e apazigua as diferenças” (2007, p. 20-22) o que contribui para o acirramento das
desigualdades e o domínio do discurso da eficiência dos especialistas que contribui para
o encolhimento do espaço público e alargamento do espaço privado, efeito avesso dos
preceitos da democracia, notoriamente da democracia cultural. Neste sentido
entendemos ser o espaço público o lugar privilegiado do debate e da elaboração da
política pública que segundo Rodrigues (2010, p.13):

É um processo pelo qual, diversos grupos que compõem a sociedade tomam
decisões coletivas que condicionam um conjunto da sociedade. Decisões
estas que se convertem em algo a ser compartilhado, isto é, uma política
comum.

E complementa:
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Políticas públicas envolvem a produção de bens públicos e é o Estado que
detém o poder de fazer valer para toda a população que vive num território
delimitado, as políticas que se processam dos diversos interesses e demandas
da sociedade.

Alguns estudos analisam o tema da política cultural buscando compreender a
participação dos diversos atores sociais no trato com o tema do financiamento da cultura
nas suas dimensões simbólica, social, econômica e política, com especificidade para a
cidadania cultural e democracia e seus desafios quanto ao acesso e universalização dos
direitos culturais. Numa sociedade marcada pelos estímulos intermináveis ao consumo
de produtos e serviços, a crítica dos movimentos sociais e culturais (e também do
governo) recai sobre o real envolvimento das empresas nas questões sociais, quando
utilizam temas socioculturais em campanhas e promoção comercial de sua imagem
corporativa, num contexto social brasileiro marcado por desequilíbrio social e
desigualdades históricas. Por outro lado, há também a questão de que não apenas as
empresas, mas o Estado tenha um papel proativo no sentido de contribuir para que o
financiamento da Cultura ocorra de forma equilibrada, regulando e promovendo o
fomento.
Neste sentido, os ‘atores’ envolvidos nos processos culturais (gestores,
produtores, artistas, artesão, agentes e finalmente o público), hoje cada vez mais
reivindicam maior participação nas decisões sobre as políticas culturais visando garantir
mais e melhor distribuição dos recursos e bens dedicados ao setor cultural. Além disso,
garantir o investimento em áreas que por não pertencerem às categorias mais atraentes
para o mercado, são alijadas dos processos de decisão sobre a distribuição de recursos.
No Brasil, com o advento da Lei Rouanet, o mercado (representado pelas
corporações e interesse privados) é hoje uma das fontes de grande parte dos recursos
destinados a projetos e iniciativas culturais do país. Isto por que os recursos em parte
são vindos tanto pela renúncia fiscal, quanto dos investimentos publicitários de interesse
em promover marcas e produtos.
Neste cenário, por se tratar de um mecanismo público de financiamento da
cultura, a Lei Rouanet, estas empresas apresentam práticas de distribuição de seus
recursos em patrocínio por critérios mercadológicos que desafiam os princípios da
democracia cultural e acirram desigualdades e distorções. Pensar o papel daqueles
atores é trazer para o debate questões e demandas pela garantia e efetividade do direito
de acesso e fruição dos bens culturais tanto como protagonistas /participantes
produtores de bens e manifestações culturais, quanto como consumidor e apreciador
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destes bens (espetáculos, museus, manifestações de cultura popular, espetáculos,
serviços, etc.) em especial dos recursos destinados para esse fim. Isto vale tanto para as
empresas quanto para os outros atores sociais deste universo: o Estado, os produtores,
os artistas, empresários etc.
Para Canclini (2008, p.70), quando se trata da questão do consumo (fruição,
usufruto de bens culturais e serviços), é necessária, pois:
A participação democrática dos principais setores da sociedade civil nas
decisões de ordem material, simbólica, jurídica e política em que se organiza
o consumo, desde controle de qualidade de alimentos até as concessões de
estações de rádio e TV.

Canclini, em Consumidores e Cidadãos, publicado em 2008, desenvolve a
idéia de uma nova concepção de cidadania relacionada com o acesso aos bens de
consumo. Numa perspectiva do conceito que denomina de “nova cidadania”, o autor
propõe reflexões sobre o que significa ser cidadão e consumidor em meio às mudanças
culturais que alteram as relações entre público e privado, em tempos de globalização e
homogeneização pelas indústrias culturais. Para Canclini o Estado teria um papel de
relevância na “reinvenção das políticas e da noção jurídica de cidadania”, considerando
a pluralidade e diversidade das múltiplas “identidades transterritoriais” advindas de
novas formas de relações sociais que se transpõe o local, nacional e global, onde o
consumo faria parte do rol de direito de acesso a bens culturais (CANCLINI, 2008,
p.68-70).
Nesta perspectiva, Marilena Chauí (2008, p.76), traz contribuição quando
reflete que para efetivar uma política cultural de fato é “preciso uma nova cultura
política”. Em tal afirmativa, leia-se a necessidade de uma mudança efetiva das formas
de condução das decisões sobre política pública do país, pautada ainda hoje, em grande
parte pelo clientelismo, concentração de privilégios e pelo afastamento da participação
da sociedade. Assinalando sobre cidadania cultural, a autora reitera que esta “[...] só é
possível através de uma cultura da cidadania, viável apenas numa democracia [...]” E
democracia numa perspectiva de sociedade “verdadeiramente histórica, aberta ao
tempo, ao possível e às transformações” (ibidem, p. 69-75).
Desta forma a reflexão nos remete ao tema do papel do Estado não como
produtor de cultura ou incentivador do consumo, mas como um ente que conceberia
cultura como um “direito do cidadão” que “assegurasse acesso às obras culturais, à
criação e produção destas, além de participar das decisões sobre políticas culturais,
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diretrizes e orçamentos”. (ibidem, p. 65). Para nós, Chauí interage com Canclini no que
diz respeito à questão da participação e da interação entre público, privado e a sociedade
civil na definição de políticas: consumir, usufruir e participar, segundo Canclini, seriam
convergentes numa perspectiva transformadora das relações entre público e privado das
questões do consumo cultural (na perspectiva do consumo com reflexão), cujo exercício
de “um novo tipo de responsabilidade cívica”, se faz necessário e o consumo deixe de
ser “um jogo pretensamente livre, ou seja, feroz, das forças do mercado”. (CANCLINI,
2008, p.70).
No exercício do direito à cultura, seria segundo Chauí “o exercício da
cidadania cultural” e, portanto, eixo de uma política cultural democrática que “não se
reduz ao supérfluo entretenimento dos padrões do mercado e o cidadão seria sujeito
social e político (crítico) no usufruto dos bens culturais” num contexto de uma “nova
democracia” (CHAUI, 2008, p. 66).

1.2 Políticas Públicas para Cultura
Em que pese as diversas modos e usos da cultura, é fato que no mundo
contemporâneo, a cultura passa à centralidade das pautas governamentais e é vista como
vetor para definição não apenas de políticas para o campo da cultura mas também para
os diversos campos do conhecimento calcados no desenvolvimento humano e suas
nuances como: na economia, nas relações internacionais, na cultura de paz, na
preservação e promoção das identidades, territorialidades, a urbis, as manifestações das
culturas populares e do patrimônio imaterial.
Cumpre ressaltar que a Cultura esteve ao longo da História, em uma posição
marginal, porém, paradoxal e alternadamente, agregada a uma significação política e
econômica. Desde os mecenas na antiguidade, passando pelo século das luzes, o pósguerra com o advento do Welfare State4, até o mais recente movimento de proteção à
diversidade cultural (após o atentado de 11 de setembro de 2001), marcado Convenção
sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais – em Paris de
2005, ratificado pelo Brasil com o Decreto Legislativo 485/2006 - a Cultura tornou-se

4

Welfare State: Estado de bem-estar social (em inglês: Welfare State), também conhecido como Estado-providência
é um tipo de organização política e econômica que coloca o Estado como agente da promoção (protetor e defensor)
social e organizador da economia. Nesta orientação, o Estado é o agente regulamentador de toda vida e saúde social,
política e econômica do país em parceria com sindicatos e empresas privadas, em níveis diferentes, de acordo com o
país em questão. Cabe ao Estado do bem-estar social garantir serviços públicos e proteção à população
(SCHUMPETER, 1908-9. p. 213-232).
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item de análise nas políticas estratégicas em âmbito internacional relacionada com um
desenvolvimento social, sustentável, de estabilidade da paz, sob a dimensão dos direitos
humanos5.
No âmbito internacional e no Brasil, algumas iniciativas institucionais de
organismos plurinacionais são exemplos de ações que propõem relações de cooperação,
metas e recomendações relativas à efetivação de políticas culturais para os países. Uma
delas, que marca historicamente esta frente, é a Mondialcult - Conferência Mundial
sobre Políticas Culturais. Ainda nesta linha, há a Declaração Universal da UNESCO
sobre Diversidade Cultural de 2002, documento que tem a diversidade cultural como
ponto fundamental de desenvolvimento social e cidadania, num contexto de promoção
da paz, do respeito às etnias e suas expressões e identidades.
A Constituição Brasileira de 1988 é pautada na democratização e na
universalização dos direitos, estabelecendo, por exemplo, em seu artigo 215, §3º, com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 48 de 2005, os princípios norteadores da
política cultural brasileira. São princípios programáticos baseados nos direitos humanos,
na diversidade cultural, na sustentabilidade e na democracia cultural a serem adotados
pelo governo Brasileiro6.
A Agenda 21 da cultura, documento elaborado internacionalmente, orientador de
políticas públicas nessa área, foi uma contribuição com propostas para o
desenvolvimento cultural em nível global. O documento foi aprovado por atores sociais
de diversos países comprometidos com os direitos humanos, a diversidade cultural, a
sustentabilidade, a democracia participativa e a criação de condições para a paz. Por
ocasião do IV Fórum de Autoridades Locais para a Inclusão Social de Porto Alegre, a
Agenda 21 foi apresentada em 08 de Maio de 2004 às Nações Unidas - Habitat, à
UNESCO e às Cidades e Governos Locais Unidos no dia 15 de Setembro de 2004 no
Fórum Urbano Mundial, no quadro do Fórum Universal das Culturas Barcelona 20047 e
aprovada.
É importante reafirmar que no Brasil, a trajetória da Cultura enquanto alvo de
política pública perpassa momentos diversos, relacionados com os interesses tanto do
5

A Convenção sobre a proteção e a promoção da diversidade cultural com a quase unanimidade dos 54 países
presentes. Apenas os Estados Unidos e Israel foram contrários à Declaração; além de quatro abstenções. Esta
convenção teve como principal objetivo, o de dar força de lei à Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural,
adotada após os acontecimentos do “11 de setembro de 2001”. (WANDERLEY, Junior e VOLPINI, 2001, p. 30).
6
Destaca-se também em 2000, a instituição do Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial Institui o Registro
de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, cria o Programa Nacional do
Patrimônio Imaterial, sendo o Samba e a Feira de Caruaru, exemplos de tombamento.
7

http://blogs.cultura.gov.br/cnc/files/2009/07/agenda21.pdf. Acessado em 06/12/2009.
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Estado quanto do mercado e simultaneamente entre ambos. Vale destacar, por exemplo,
nos anos 20, quando o país passava por grandes transformações políticas, sociais e
econômicas, a realização da Semana de Arte Moderna (1922): movimento que
sinalizava as dinâmicas que traduziam o sentido da cultura para o país enquanto fonte de
afirmação da identidade nacional, com artistas como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral,
Mario de Andrade, Mario de Andrade, entre outros.
Décadas mais tarde, entre 1930 e 1947, no contexto histórico das chamadas
políticas compensatórias do governo Vargas, que de alguma forma também englobava a
oferta cultural, a participação da iniciativa privada se dá através do financiamento
compulsório para a criação das entidades do chamado “Sistema S”: SESI – Serviço
Social da Indústria - educação e lazer; o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizado na
Indústria - de qualificação profissional; e Comércio - SESC - Serviço Social do
Comércio - de lazer e educação e o SENAC – Serviço Nacional de Aprendizado no
Comércio - qualificação profissional.

Estas instituições desenvolveram importante

programa sistemático de oferta de atividades socioculturais e também de qualificação
profissional para os trabalhadores, estendendo-se ao longo dos últimos anos, à
população em geral com programação cultural com preços populares.
Por outro lado há outros exemplos que podem ser mencionados como as
iniciativas de pessoas físicas conhecidas como “mecenas” brasileiros também a partir da
década de 40. Podemos citar Assis Chateaubriand, empresário, jornalista e um dos
fundadores, em 1946, do MASP – Museu de Arte de São Paulo - importante
colecionador de arte brasileira e europeia, responsável por grande parte do acervo das
coleções de museus no Brasil; Francisco Matarazzo, que também atuou na fundação do
MASP e, em1951, na realização da Bienal de arte de São Paulo, importante referência
de artes visuais do Brasil. Matarazzo foi também um dos fundadores do Teatro
Brasileiro de Comédia (TBC) e dos estúdios da Companhia Cinematográfica Vera Cruz.
Todas estas iniciativas tornaram-se grandes referências da produção cultural brasileira,
contribuindo para o desenvolvimento cultural e econômico para afirmação política e
diplomática do país naqueles anos.
Já nos anos 60, durante a ditadura militar, a integração nacional era tida como
fator preponderante para a segurança nacional por meio da promoção das culturas
populares e principalmente da integração do sistema de telecomunicação. No caso da
cultura, isto culminou na década de 70, na valorização e promoção do patrimônio
cultural, da arquitetura, dos museus e afins. Além disso, aliado à questão da “reserva de
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mercado”, estes assuntos passaram a ser pauta governamental face à predominância de
influência cultural e econômica norte-americana. Um importante momento neste
período foi à elaboração, em 1975, do documento “Política Nacional de Cultura”,
iniciativa que marcou, segundo Lucia Lippi Oliveira (2007, p.137), o início do processo
de institucionalização da Cultura com as primeiras diretrizes para uma política pública
voltada para o setor.
Nos anos 80, no contexto da redemocratização do país e da “valorização da
cidadania” quando novas demandas se apresentavam, o Estado buscou responder
positivamente “em nome da democracia” criando mecanismos e outras instituições com
a finalidade de desenvolver políticas para a Cultura. É neste contexto que foi criado o
MinC – Ministério da Cultura, em 1985, pelo decreto lei 91.144, no governo de José
Sarney.
A partir dos anos 90, o contexto socioeconômico é de sucessivas crises
econômicas e a redução do papel do Estado. No Brasil a década é marcada pelas
privatizações de empresas estatais e por práticas fortemente marcadas pela lógica do
mercado. No campo da Cultura, destacam-se os incentivos fiscais, que por meio da Lei
Rouanet a Lei nº 8.313, de 23/12/1991, tornou-se o principal mecanismo de política
pública para a Cultura no país e que, embora fosse importante mecanismo estímulo à
participação privada, possui lacunas e imperfeições muito criticadas por permitir o uso
pernicioso dos recursos públicos via renúncia fiscal, resultando em distorções sobre os
seus objetivos originais. A Lei foi reformulada em 2006 e recentemente discute-se uma
nova alteração, estando em tramitação no Congresso Nacional denominada de
PROCULTURA.
Para Oliveira (2006, p.149), estes seriam então importantes marcadores da
trajetória do que poderíamos chamar de política cultural do país, cuja pauta vem se
transformando e o atual governo se debruça para mais um movimento de reinvenção de
conceito no que tange ao “território e ao objeto da atuação do Ministério da Cultura
MINC” e da política pública para o setor (Gilberto Gil apud Oliveira, 2006, p. 149).
Neste rápido panorama, que a Cultura vem sendo vista ora como instrumento de
promoção de ideologias e modelos de governo, ora como alvo de contestação e perigo à
ordem, ora como meio para introduzir conceitos mercadológicos de associação da marca
e promoção das corporações empresariais como sinônimos de status e prestígio
(CHAUÍ, 2008, p.73-74). No limiar do Séc. XXI, em que se discute a cidadania e a
democracia para a efetivação dos direitos e do desenvolvimento social, a Cultura é mais
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do que nunca um dos campos para o exercício no desenvolvimento de políticas públicas.
No entanto, pela sua natureza híbrida e transversal, traz em sua composição elementos
tão complexos quanto contraditórios que faz dela um campo vasto que ainda demanda
contribuições e reflexões instigando atualmente pesquisadores e estudiosos, corporações
e indivíduos interessados no tema.
Assim, iniciativas culturais (projetos, museus, equipamentos, livros, etc.) passam
a influenciar e participar da geração de riqueza, renda e emprego gerados a partir de
ações de arte, lazer e entretenimento, no que hoje se denomina Economia da Cultura.
Embora com ressalvas, por se tratar de uma gama de variáveis para o levantamento do
volume de gastos com a Cultura, estudos revelam o montante que este setor vem
movimentando na economia. Em pesquisa realizada pelo Arts Council of England
(1998), citada por Ana Carla Fonseca (2003, p. 58-222), são mostrados entre outras
referências, dados sobre o crescente investimento em artes e em cultura com a
participação tanto de investimentos públicos quanto de investimentos privados:
Nas políticas voltadas para Cultura, os países onde a iniciativa privada teria
mais participação seriam Reino Unido (9,1%) Itália (7,2%), Espanha (3,1%)
França (1,2%) Áustria (2,7%).

Fonseca (ibidem, p. 58-222) ainda menciona que:

O estudo ‘Diagnóstico dos Investimentos na Cultura no Brasil’ desenvolvido
pela Fundação João Pinheiro, encomendado pelo Ministério da Cultura e
apresentado em 1998, destaca que em 1997, movimentaram-se cerca de 6, 5
bilhões de reais o equivalente a 0,8% do PIB (conforme cálculos de 1994).

O Banco Mundial estima que as indústrias criativas respondam atualmente por
mais de 7% do PIB (Produto Interno Bruto) mundial. A previsão da Price Waterhouse
Coopers é de que cresçam, em média, 10% ao ano8. Vale destacar os investimentos per
capita nas artes de alguns países como: a Finlândia lidera o ranking com 0,47% do PIB;
França 0,26% do PIB; EUA 0,02% do PIB, sendo este um caso típico de maior
participação privada no financiamento da cultura”. Já o “Brasil investiu entre 1985 e
1995, cerca de 5,00 % per capita em cultura, considerando um dispêndio da União,
estados e municípios de R$ 725 milhões ano.” (ibidem, p.58 e 220). Esses dados
demonstram o crescente movimento de financiamento da Cultura enquanto setor de

8

Fonte: http://www.pnud.org.br/noticias/impressao.php?id01=1078.acessado Acessado em 06/12/2009.
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importância estratégica e tema de política pública, hoje se articulando com a iniciativa
privada.
Em discurso, no lançamento do Fórum de Investidores Privados em Cultura,
realizado em 14 de novembro de 2007 pelo Grupo de Institutos Fundações e Entidades GIFE, o então Ministro da Cultura Gilberto Gil, destacou alguns aspectos levantados em
pesquisa encomendada pelo próprio Ministério ao IBGE em 2002/3, que reiteram este
movimento:
O setor cultural no Brasil conta com 290 mil empresas culturais, responsáveis
pela massa salarial de R$ 17,8 bilhões anuais. Além disso, os trabalhadores
recebem, em média, 5,1 salários mínimos, contra a média de 3,1 dos demais
setores. As atividades culturais movimentaram uma receita líquida de 156
bilhões de reais, 7,9%, de toda a economia brasileira.

Tramitam, no Congresso Nacional brasileiro, dois projetos de Emenda
Constitucional – nº 310/2004 e nº 150/2003 – que pretendem estabelecer patamares
obrigatórios de investimento do poder público na área cultural cuja implicação se daria
na participação das três esferas do poder público, a destinação de no mínimo no mínimo
2% de seu orçamento anual (Governo Federal), 1,5% dos Estados e o Distrito Federal e
1% dos Municípios 1%, ampliando expressivamente em pelo menos 50% o
investimento atual.
Estes são alguns exemplos de reforço político e institucional na esfera mundial e
nacional sobre a importância da Cultura como fator preponderante nas agendas
governamentais e traz questões e proposições sobre como pode ser a participação destes
dois agentes público/privado na efetividade dos princípios da democracia cultural, o que
nos parece indicar que a busca por diálogo é patente e viável.
Mas será isto possível? Em que termos? Que implicações podem ter esta
interação e a implementação do Plano Nacional de Cultura – PNC, mais
especificamente o PROCULTURA – Programa de Fomento e Incentivo à Cultura,
proposta de reforma do atual modelo de financiamento da cultura, tendo em vista as
reflexões sobre Cultura na contemporaneidade?
Diante disso, o que nos parece é que a maior participação dos diversos atores
sociais inseridos nos processos culturais é necessária para que se concretizem ações e
programas efetivamente democráticos que contemplem as diversas demandas propostas.
Esta não nos parece uma tarefa fácil pela complexidade já delineada e por ser um
marcador importante na relação entre Política e Cultura.
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Este estudo busca compreender o que significa uma política cultural que
contemple as variáveis dos processos democráticos num diálogo com os diversos
segmentos que constituem este campo do saber e dá ênfase na análise dos sinalizadores
da presença dos preceitos da “democracia Cultural” nas ações de políticas públicas a
partir da política de financiamento baseada nos pressupostos da democracia cultural,
previstos no PNC – Plano Nacional de Cultura.
Nesta perspectiva, damos ênfase na análise da proposta de politica de
financiamento para a cultura, o PROCULTURA – Programa de Fomento e Incentivo à
Cultura, tendo com pano de fundo a análise do Plano Nacional de Cultura documento
oficial de política pública para a Cultura aprovado em 2010 para os próximos dez anos.
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Capítulo 2
O PLANO NACIONAL DE CULTURA

Visando verificar pontos em comum e/ou divergentes com os preceitos da
democracia cultural, este capítulo discorrerá sobre a análise do PNC – Plano Nacional
de Cultura, com ênfase no tema financiamento, tomando o PROCULTURA – Programa
de Fomento e Incentivo à Cultura – como complemento de estudo. Este Programa, cuja
proposta encontra-se em tramitação no Congresso Nacional como parte do Marco
Regulatório da Cultura, apresenta conteúdo que propõe reforma do PRONAC –
Programa Nacional de Apoio à Cultura, conhecido como Lei Rouanet. O
PROCULTURA sugere ajustes e melhorias nos processos de acesso aos recursos de
forma equânime, descentralizada e participativa, aspectos considerados, por diversos
críticos, não contemplados na atual Lei Rouanet.
Para tanto, buscamos este estudo, primeiro, analisar os paradigmas encontrados
no PNC - com destaque para os princípios e objetivos previstos, tais como a
universalização do acesso aos bens culturais e a valorização da cultura como vetor de
desenvolvimento sustentável, bem como sua efetivação para garantia do exercício dos
direitos culturais, aspectos estes relacionados com o PROCULTURA, que será discutido
no capítulo 3 deste trabalho. Em segundo lugar, busca-se discutir se e como tais
paradigmas apresentam sinalizadores dos preceitos da democracia cultural, e se podem
resultar na desconcentração da distribuição de recursos, privilegiando a diversidade
cultural, reduzindo desigualdades e desequilíbrios no acesso aos bens culturais.
Neste capítulo, lançamos mão de alguns autores - cuja contribuição para os
estudos das políticas culturais vem sendo de grande importância para a construção do
arcabouço teórico acerca dos estudos e investigação no campo da cultura a fim de abrir
uma discussão acerca de suas ideias.
Lia Calabre, que traz reflexões sobre os processos de mobilização dos atores
sociais envolvidos nas discussões sobre o Conselho Federal de Cultura – CFC; o Plano
Nacional de Cultura - PNC; o Sistema Nacional de Cultura - SNC, além de contribuir
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com uma base historiográfica acerca dos momentos e das etapas por que passou o país
no trabalho de construção coletiva das políticas públicas para a cultura.
Em Isaura Botelho, destacamos as contribuições sobre as questões do acesso e
da dicotomia democratização da cultura versus democracia cultural, bem como as
reflexões sobre as circunstâncias e contextos socioculturais vividos nos períodos de
1930, 1970 e 2000. Já Francisco Humberto Cunha traz sua análise sobre a necessidade
de desenvolver um sistema integrado de gestão da cultura, como forma de “otimizar e
gerir os recursos” do setor, identificando o PRONAC como “instrumento normativo
precursor à construção de um Sistema Nacional da Cultura”.
Já Antônio Albino Rubim nos remete ao que ele chama de as “três tristes
tradições: ausência, autoritarismo e estabilidade”, temas que caracterizam e que
determinaram o curso da construção das políticas culturais nacionais. Por fim, Ana
Paula Paes de Paula, discute modelos de política pública, acerca dos formatos de gestão
adotados no Brasil nos últimos 15 anos (com destaque para os governos FHC e LULA),
analisando a ênfase dada à forma (modelo gerencial) e ao conceito (modelo societal) da
administração pública, cuja influência faz pano de fundo ao processo de gestão do
campo da cultura na agenda governamental.
Os autores serão base para um diálogo com conceitos explicitados no capítulo 1,
retomando Marilena Chauí nas questões da democracia cultural e cidadania cultural,
para o que se pretende neste estudo: análise do PNC e os sinalizadores dos preceitos da
cidadania cultural, quanto ao modelo de financiamento da cultura.

2.1 A Conferência Nacional de Cultura – uma trajetória

Nos últimos 18 anos, o Brasil vivenciou, no âmbito da cultura, um florescimento
dos investimentos à produção cultural de grande vulto. Entretanto, no tocante ao acesso
a estes recursos, percebe-se um quadro distinto e o principal entrave para o exercício da
democracia cultural - base das políticas públicas para a cultura - referenciada na
democratização do acesso e na promoção da diversidade. Aqui chamamos de recursos,
não apenas financeiros, mas também, meios e espaços de criação, fruição e participação
na tomada de decisão quanto às políticas culturais. Embora a Lei Rouanet, não tenha se
referenciado nos conceitos de democracia cultural e sim na promoção da área cultural,
enquanto bem de consumo, sob o slogan “Cultura é um bom negócio”, o que se vê,
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neste período, é o rápido crescimento dos investimentos e uma grande mobilização de
empresas interessadas em promover suas marcas e produtos, focadas nos ganhos
advindos dos incentivos fiscais – uma das pontas do tripé do PRONAC – Programa
Nacional de Apoio a Cultura, que também previa o uso do Fundo Nacional de Cultura FNC e o Fundo de Investimento Cultural e Artístico – FICART. Ao que tudo indica e
diante dos principais debates a cerca da política de financiamento da cultura ocorridos
principalmente durante a gestão do Governo Lula, a lei Rouanet, Lei 8.313/91, que
institui o PRONAC não atende às reais necessidades do trabalho de produção, criação e
fomento da cultura e aos princípios que norteiam uma política cultural.
Em que pesem as inúmeras contribuições para fomento e ampliação dos recursos
para a cultura, estas não atendem aos aspectos que permeiam a concepção de cultura na
contemporaneidade, de caráter plural, democrático e inclusivo. Deste modo e
considerando a urgência por um redesenho das formas de acesso aos recursos que
possam promover as iniciativas culturais das diversas expressões, verifica-se a
necessidade de uma reinvenção de um modelo de financiamento da cultura que
contemple os diversos atores sociais, segmentos e saberes em suas dimensões simbólica,
econômica e social (BOTELHO, 2001, p.3-4).
Para além da questão do financiamento, verifica-se a necessidade de que se
estabeleçam sistemas de rede colaborativa e integrada para gestão das políticas para a
cultura, de modo que se promova uma estabilidade e sistematização de ações
duradouras, organizadas entre os diversos segmentos da sociedade civil, bem como
entre os entes federativos, demanda que Cunha ilustra quando diz: “a criação de um
Sistema Nacional de Cultura, antes de representar um plano de governo, constitui-se em
um imperativo constitucional necessário à otimização dos recursos destinados à cultura”
(CUNHA, 2007, p.1).
Nesta perspectiva, o fortalecimento do debate e da participação dos diversos
atores sociais nas instâncias de decisão e definição de políticas públicas passa a ser um
paradigma de mudança estrutural da forma de fazer política e de se desenvolver uma
cultura política de participação visando o exercício da cidadania cultural e garantia de
direitos (CHAUÍ, 2006). Segundo Calabre (2010, p.114):

Nas décadas que nos precederam, o que o país vivenciou foi uma
legislação que terminou privilegiando os produtores e alguns
seguimentos artísticos, distribuindo de maneira muito desigual os já
exíguos recursos financeiros destinados à cultura. A organização da
sociedade e sua participação nos conselhos de políticas públicas em
geral são, sem dúvida, um caminho que se abre para a construção de
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uma sociedade mais democrática e para o fortalecimento dos
municípios.

Para a Historiadora, o envolvimento cada vez maior dos atores sociais é fator
crítico de sucesso e dá “perenidade das políticas públicas”, o que se dá em um “processo
concreto de apropriação dos canais participativos" (2010, p.127). Nesta perspectiva, a I
e II Conferência Nacional de Cultura – CNC, em 2005 e 2010 respectivamente,
promovidas pelo Ministério da Cultura, com ampla mobilização de diversos segmentos
da sociedade, foram os principais mecanismos utilizados para a ampliação dos canais de
diálogo entre Estado e sociedade, o qual se efetivou num espaço aberto à participação e
envolvimento dos atores sociais, para discussão das bases de uma política cultural para
o Brasil dos próximos anos. Observa-se aí a reaproximação entre os dois entes (Estado e
sociedade), em diversas oportunidades, onde, segundo a pesquisadora Isaura Botelho, há
“três Brasis”, cuja política cultural se constituiu sob “pressupostos e conjunturas e
necessidades políticas”, permeadas entre os períodos de 1930/1975/2000. Para Botelho,
este último período é o que se “vem investindo em ações estruturantes, que nos
permitem esperar uma melhoria significativa de espaços de gestão intergovernamental e
de cogestão com os movimentos culturais” (BOTELHO, 2007, p. 18).
Para ilustrar, o quadro a seguir resume e destaca alguns aspectos, fazendo um
comparativo ao apresentar as diversas características da I e II Conferência Nacional de
Cultura e o papel de cada uma no contexto em que se realizaram.

CONTEXTO

OBJETIVOS

I CNC

II CNC

retomada do papel do Es tado no campo da cultura e do
conceito amplo de cultura ; da articulação entre cultura e
cida da nia e de instrumentos democrá ticos de ges tã o e
diálogo

Maior abra ngência : A cultura nas dimens ões s i mbólica,
econômica e s ocial, nos s eus múltiplos a s pectos , valorizando a
divers idade das expres s ões e o pluralismo das opiniões

propor es tra tégia s pa ra : fortalecer a cultura como fator
des envolvimento s ustentável; univers a liza r o a ces so à produçã o
contribuir para o proces s o de i ns erção da cultura o conjunto
e fruição da cultura; cons olida r a pa rticipação e o controle s ocia l ;
das á reas a brangidas por politica s pública s e a implanta çã o
implanta r e acompanha r os Sis tema s de Cultura e o Pla no
de forma s de governo mais pa rticipativa s
Naciona l de Cultura; avaliar os res ulta dos obtidos a partir da 1ª
Conferência Nacional de Cultura, rea lizada em 2005.
ênfas e na democracia cultura l e cida da nia; renova çã o de todo o
Plenário do CNPC e dos Colegiados Setoriais ; caráter mobiliza dor,
propos itivo e eletivo.
Eixo I Produçã o Simbólica E Divers idade Cultura l; Eixo II Cultura,
Cida de E Cida da nia ; Eixo III Cultura, Cida de E Cida da nia ; Eixo IV
Cultura E Economia Criativa ; Eixo V Ges tão E ins tituciona lida de
Da Cultura

DESTAQUES

Inovaçã o e ineditis mo: mobilização da s ociedade civil de
enverga dura na cional e des centra l iza da

EIXOS TEMÁTICO

I ‐ Cultura e Ges tão Pública; II ‐ Direito e Cidadania ; III ‐
Economia da Cultura; IV ‐ Patrimônio; V ‐ Comunica ção

METODOLOGIA

s eminá rios s etoriais e conferencias
municipais /es tadua is /intermunicipais; participação
des centra li za da , contempla ndo divers idade de lingua gens,
entes federativos e setor priva do s ocieda de civil

TEMA

Estado e Sociedade construindo politicas públicas de cultura

PARTICIPANTES

1.276

> OU = 3000

REPRESETAÇÃO

AVANÇOS E
DESDOBRAMENTOS

Cultura, Divers idade, Cida da nia e Des envolvimento

1564 municípios e 20 es ta dos es tiveram repres entados

repres entantes de 19 s egmentos culturais e de todos os 26
es tados e Dis trito Federal.

Protocolo de Intenções : ins tituciona liza ção do compromis s o
de implementaçã o pelos entes federativos

Reforço e ra tifica ção do Ma rco Regulatório da Cultura

Modo participa tivo e democrá tico de s eleção dos delegados e
repres entantes dos cons elhos culturais dos municípios

Ratificaçã o da ins tituciona lidade dos s is temas de ges tão da
cultura: do SNC, PNC, SNIIC E PROFIC

Visibilidade e amplitude da a tuação do MinC E DOS MUNICÍPIOS
nos divers os setores da Gestã o Pública
32 propos ta s e 389 es tra tégia s
32 proposta s e 389 es tratégias
fonte: LIA CALABRE APUD ‐ SAI ‐ MinC: Textos Nômades: p. 79 a 115
FONTE: www.cultura.gov.br/cnp
QUADRO 1 - I E II CNC – análise comparativa Ie II CNC
Etapa do proces so de elabora ção do PNC

PROPOSTAS

conferências municipa is e intermunicipais ; (ii) conferência s
es tadua is e do dis trito federal; (iii) pré‐conferências s etoriais;
(iv) conferência virtua l e (v) conferências livres.
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Um dos principais aspectos comentados por Calabre (2010) quanto à realização
das duas conferências, diz respeito às questões da cidadania cultural enquanto conceito
que contempla o exercício efetivo dos direitos culturais, quais sejam o acesso, fruição,
criação e participação sobre os bens culturais. Assim, no quadro acima, o item
‘contexto’ aponta para a articulação entre cultura e cidadania e para os instrumentos
democráticos de gestão e diálogo e para a maior abrangência tomando a cultura nas
dimensões simbólica, econômica e social, nos seus múltiplos aspectos, valorizando a
diversidade das expressões e o pluralismo das opiniões.
Para a autora, muito além das obrigações previstas no Protocolo de Intenções ou
Acordo de Cooperação Federativa9, documento oficial de compromisso com os
municípios para implementação da política cultural prevista no Plano Nacional de
Cultura - PNC, o principal ganho foi “a adesão à ideia da necessidade de ampliação da
gestão e acompanhamento público na área da cultura”, cujo crescimento do número de
conselhos e de legislação para a cultura no país ocorreu de forma expressiva
(CALABRE, 2010, p. 114).
Vale ressaltar a preocupação da autora quanto aos mecanismos de diálogo ou
“canais de participação”, cuja apropriação pelo cidadão é condição sine qua non para
“avançar rumo à gestão de política de cultura democrática e participativa” (ibidem,
2010, 128). A questão da “adesão” mencionada por Calabre é reiterada pelo item
‘destaque’, onde se aponta para a Inovação e ineditismo: mobilização da sociedade civil
de envergadura nacional e descentralizada; e a ênfase na democracia cultural e
cidadania: renovação de todo o Plenário do CNPC e dos Colegiados Setoriais; caráter
mobilizador, propositivo e eletivo. Estas características expressam, segundo Isaura
Botelho, um “processo ímpar de mobilização na história da gestão cultural no Brasil”,
quiçá ocorrido em outros países (Botelho, 2007, p.4). Para Calabre, o fator ineditismo
foi um grande desafio para um Ministério com poucos recursos e a capacidade de
mobilização da população é uma prática muito familiar em outros ministérios, como o
da saúde e da educação (ibidem, p.82).
O aumento da ‘representação’ dos municípios e de diversos segmentos da
sociedade, além dos ‘desdobramentos e avanços’(ilustrados no quadro) ocorridos após
as duas conferências, são outros aspectos a serem ressaltados. Isto nos confirma a tese
de que, embora com as dificuldades naturais de mobilização num país de dimensões
9

Protocolo de Intenções ou Acordo de Cooperação Federativa:
http://blogs.cultura.gov.br/snc/files/2009/07/DOCUMENTO_BÁSICO_SNC_16DEZ2010.pdf. Acessado
em 02/11/2011.
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continentais, a realização e o empreendimento das Conferências dão sentido plural ao
trabalho realizado, fruto de escolhas e debates amplos e irrestritos, típicos do ambiente
democrático e participativo, “bases para elaboração de políticas públicas” (BOTELHO,
2001, p. 27).
Ainda no quadro, os itens ‘temas’, ‘objetivos’ e ‘eixos temáticos’, apontam a
inserção da cultura no conjunto das políticas públicas, sendo a construção do Plano
Nacional de Cultura um dos desdobramentos, no caso, decorrente da I CNC. Desta
experiência, passa-se a um debate mais profundo, na II CNC, em 2009, sobre a cultura
como fator de desenvolvimento, o que nos parece sinalizar um amadurecimento do
debate político em torno das políticas para a cultura, convergindo para a tendência
mundial quanto ao lugar desta no mundo contemporâneo e nas pautas governamentais
enquanto campo do conhecimento e vetor para o desenvolvimento sustentável, a
promoção do respeito à diversidade e a cultura de paz.
Vale ressaltar a importância da realização da I Conferência Nacional de Cultura I CNC, em 2005. Seu destaque se dá, em especial, pelo fato de terem dela saído as
resoluções que compuseram o projeto de lei do PNC e deram a base do
desenvolvimento das diretrizes do Plano. Mas, sobretudo, a I CNC inaugurou, em larga
escala, o intenso trabalho de mobilização de grupos representativos da sociedade sobre
o tema das políticas culturais e sobre o papel do Estado, reunindo mais de mil
municípios de 19 estados, mobilizando cerca de 60 mil pessoas de diversos segmentos
da cultura, número que poderia parecer pequeno, mas que para o contexto e o caráter de
ineditismo no tocante à questão da mobilização social, foi um marco na história da
política cultural do país.
No caso da II CNC, ocorre um processo de amadurecimento de temas e da forma
de mobilizar e envolver os diversos segmentos da sociedade. Das propostas resultantes
da II CNC, destacamos dentre as 32 prioritárias, algumas que ilustram a importância
desta mobilização, onde assuntos relativos à formação, informação, acesso e
continuidade dão o tom das propostas e são mais um elemento que denota o
amadurecimento da demanda social, identificado na II CNC:


Garantir, com a aprovação da PEC 150/2003, para as políticas de fomento e
financiamento, via editais, dos processos de criação, produção, consumo, formação,
difusão e preservação dos bens simbólicos materiais, imateriais e tradicionais e
contemporâneas [...]



Colocar na agenda de municípios, estados e da União o fomento à leitura por meio da
criação de bibliotecas públicas em todos os municípios;
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Políticas de formação de gestores, técnicos e artistas, por meio de cursos técnicos e
programas de capacitação, de um programa nacional de capacitação de agentes e
empreendedores culturais;



Lei Cultura Viva, para garantir que os pontos de cultura se tornem política de Estado e
que haja pelo menos um ponto em cada município do país.



Os programas Mais Cultura e o Cultura Viva sejam incluídos na consolidação das leis
sociais, com dotação orçamentária prevista em lei e gestão compartilhada com a
sociedade civil.



Garantir que o acesso à internet seja realizado em regime de serviço público e avançar
com a formulação e implantação do plano nacional de banda larga



O investimento em equipamentos culturais que já faz parte do programa Mais
Cultura, com os Espaços Mais Cultura, construídos em parceria com prefeituras (que
dão contrapartida de 20% dos investimentos). Agora, o conceito foi incorporado pelo
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).



O fortalecimento das políticas culturais dos estados, a fim de promover o
desenvolvimento cultural sustentável e as ações interssetoriais e transversais por meio
das interfaces com a educação, economia, comunicação, turismo, ciência, tecnologia,
saúde e meio ambiente, entre outras.

No conjunto das propostas trazidas das I e II CNC, encontra-se “uma espécie de
cartografia dos desejos nacionais” (Calabre, 2010, p. 85) onde são expostas as principais
questões levantadas pela sociedade para o campo da cultura. No desdobramento deste
processo, temos o PNC – Plano Nacional de Cultura, documento norteador das políticas
públicas para os próximos 10 anos. Advindo das discussões da I CNC e aprovado em
dezembro de 2010, o Plano está tendo suas metas definidas e, neste momento, out/nov2011, passa por mais um processo de consulta pública, para definições de metas até
2014. A seguir, passaremos a análise de suas características e origem.
Desta “cartografia dos desejos nacionais”, citada por Calabre, vale ressaltar a
importância da mobilização junto à sociedade para discussão de uma política cultural. A
partir destes movimentos, dá-se um processo da institucionalidade da cultura na pauta
governamental, retomando espaços anteriormente ocupados e descontinuados em
momentos distintos da história do país, entre 1930 a 2000 (BOTELHO, 2007, p.2-3).
Em decorrência destes movimentos, busca-se instituir o Marco Regulatório da Cultura
em 2010, considerado, pelos dirigentes do Ministério da Cultura, “o ano da Cultura no
Congresso”.
Um conjunto de projetos que tramita no Congresso Nacional definirá o marco
regulatório para o setor. Destaque para o Plano Nacional de Cultura (PL
6.835/2006), instrumento de planejamento estratégico para os próximos dez
anos; o Sistema Nacional de Cultura (PEC 416/2005), modelo de gestão
compartilhada entre União, Estados, Municípios e sociedade civil; e a PEC
150/2003, que vincula à Cultura 2% da receita federal, 1,5% das estaduais e
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1% das municipais. Essas também foram as principais reivindicações
aprovadas na II Conferência Nacional de Cultura, realizada em março deste
ano, em Brasília/DF10.

Ainda neste sentido, há também outros projetos tramitando no Congresso
Nacional, que compõem o Marco Regulatório da Cultura:

 Sistema Nacional de Cultura - A PEC 416/2005 A Proposta de Emenda à Constituição
institucionaliza a cooperação entre a União, os Estados e os Municípios para formular,
fomentar e executar as políticas culturais, de forma compartilhada e pactuada com a
sociedade civil. Saiba mais no Blog do SNC.
 PEC 150/2003 – A Proposta de Emenda à Constituição (PEC 150/2003) é uma
iniciativa dos mais de 400 deputados e senadores de todos os partidos integrantes da
Frente Parlamentar Mista da Cultura, que estabelece um piso mínimo de 2% do
orçamento federal; 1,5% do orçamento estadual e 1% do orçamento municipal para a
cultura. Conta com o apoio de artistas e produtores de todo o país.
 Vale-Cultura – Primeira política pública voltada para o consumo cultural, o ValeCultura, no valor de R$ 50, possibilitará aos trabalhadores adquirir ingressos de
cinema, teatro, museu, shows, livros, CDs e DVDs, entre outros produtos culturais. O
projeto de lei nº 5798/2009 - Cultura como Direito Social – é uma Proposta que
reconhece a Cultura como direito social na Constituição Federal (PEC 236/2008).
 Procultura - Após uma ampla e democrática consulta pública, o projeto de atualização
da Lei Rouanet pretende corrigir as distorções da lei atual. As principais alterações
são o fortalecimento e a desburocratização do Fundo Nacional de Cultura, a
democratização do acesso à produção cultural e o estímulo para que o setor privado
invista na economia da cultura. A matéria foi anexada ao PL 1139/2007 e aprovada na
Comissão de Desenvolvimento Econômico, da Indústria e Comércio da Câmara dos
Deputados. Sua tramitação tem regime de prioridade e caráter conclusivo. Situação
Atual: está sob análise e apreciação nas comissões de Finanças e Tributação e de
Constituição e, posteriormente, de Justiça e de Cidadania, antes de ir para o Senado.
 Fundo Social do Pré Sal – O PL 5940/09 foi aprovado com emendas no Senado
Federal e retornou à Câmara dos Deputados para apreciação das modificações. O
projeto prevê que uma parte dos recursos arrecadados com a exploração da camada de
petróleo pré sal será destinada à cultura. O Fundo também beneficiará ações de
combate à pobreza, ciência e tecnologia, educação e meio ambiente.
 O anteprojeto que moderniza a Lei de Direito Autoral (Lei 9.610/1998) está em
consulta pública. A proposta visa promover o equilíbrio entre o direito de quem cria,
o direito de quem investe e o direito de toda sociedade de ter acesso à cultura, à
informação e ao conhecimento.
 O Simples da Cultura foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro do ano
passado e tornou-se a Lei 133/2009. Reduz a carga tributária para produções
cinematográficas, artísticas e culturais, corrige uma distorção criada em dezembro de
2008, quando o setor foi enquadrado de forma inadequada no chamado Supersimples.
A alíquota mínima passa a ser de 6%, em vez de 17,5%. Dados do IBGE indicam que
5% das empresas brasileiras desempenham atividades culturais. O setor emprega mais
de 1 milhão de pessoas” Fonte: (http://www.cultura.gov.br/site/2010/07/15/marcoregulatorio-2/, In: Comunicação Social/MinC, 15/7/2010).

10

http://www.cultura.gov.br/site/2010/07/15/marco-regulatorio-2/, acessado em 12/10/2011
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2.2 Plano Nacional De Cultura – Decreto Lei 12.343, de 2/12/2010

2.2.1 Breve histórico

Foi Mário, com suas fantasias, que nos libertou de nosso
complexo de inferioridade simbólica. Um Grande abridor de
trilhas11.
Gilberto Gil

Ao realizar as primeiras leituras para este trabalho iniciamos com o tema atual
do processo de construção do Plano Nacional de Cultura – PNC. A idéia era nos
restringirmos, partindo das discussões que antecederam a I CNC até o texto final para
apreciação do Congresso, aprovado no final de 2010, com a proposta de políticas
públicas para o setor. No entanto, ao descortinar o tema e num retrospecto no tempo,
mais especificamente a partir de década de 30, nos deparamos com indicativos de
movimentos levados a cabo pelos governos, que buscaram traçar diretrizes para a
cultura o que, segundo Isaura Botelho, cada um deles ocorreram sob “as conjunturas e
necessidades políticas de sua época” (BOTELHO, 2007, p.1-2). Desta forma, antes de
iniciar a análise descritiva do PNC, que hoje se propõe a definir a política de cultura
para o país para os próximos 10 anos, vale ressaltar alguns dos aspectos históricos em
que se deram os primeiros traços do que, hoje, podemos chamar de políticas públicas
para a cultura.
Ao que vemos nestes percursos citados por Botelho e chamados por ela de os
“três Brasis”, as tentativas de um desenho de políticas para a cultura, embora
descontinuadas, é recorrente. A origem destas tentativas, data das primeiras ideias de
Mario de Andrade, em seu Anteprojeto de estudo para a classificação do patrimônio
cultural brasileiro, contemplando as vertentes da preservação e da difusão cultural,
encomendado pelo então ministro da Cultura, Gustavo Capanema, e que culminou no
Serviço do Patrimônio Artístico Nacional. Intelectual, então diretor do Departamento de
Cultura do Estado de São Paulo, Mario já trazia em sua proposta o que seria

11

Discurso ministerial durante solenidade da Ordem do Mérito Cultural, em Brasília, 8/11/2006.
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considerado, anos mais tarde, como a gênese da “política cultural plural, diversa e
acessível”. Segundo Botelho (2007, p. 8):
A ação do Departamento Municipal de Cultura: é aí que se veem suas
posições sobre o papel da arte, do artista, as preocupações com a formação
de todos os segmentos da população, com o registro e a análise de
comportamentos, a democratização do acesso de todos aos diversos registros
da cultura. Ou seja, a cultura vista de forma plural, valorizada e
respeitada em sua diversidade. Assim é o Anteprojeto que configura, de
forma organizada, a matriz de um conceito abrangente de cultura, sendo
sempre retomado daí por diante, como vai acontecer nos anos 1970 (com
consequências para a condução da política implementada).

No período em que Mario de Andrade atuou neste campo - entre 1937 e 1945 diversos órgãos de promoção e difusão cultural foram criados, como o Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Serviço Nacional do Teatro e o Instituto
Nacional do Livro, entre outros. Isto caracterizou uma rica experiência de execução de
políticas para a cultura durante o governo de Vargas, pelo então Ministério da Educação
Saúde, e que, segundo Marcio Meira em Sistema Nacional de Cultura –
Contextualização Histórica, “inaugurou um ordenamento sistêmico das instituições
culturais do Estado” (2006, p. 11-12). Vale ressaltar que, embora o Anteprojeto de
Mario contivesse rica concepção de cultura com proposições para a política cultural, a
ênfase na implantação da proposta foi muito maior que o tema do patrimônio, assunto
da encomenda original de Capanema, mas que, como lembrado por Botelho (2007, 8-9),
deixou o “gene, inovador para a época, de um plano nacional de cultura, como o
concebemos hoje“.
Já na década de 70, outro movimento de forte intervenção e investimento na
cultura e feito pelo Estado, algumas iniciativas de apresentação de um Plano Nacional
de Cultura já se faziam presentes nas reuniões realizadas no Conselho Federal de
Cultura, criado em 1966. Aluísio Magalhães, outro protagonista destes percursos,
“refazendo elos com o projeto de Capanema” (Ibidem p. 8-9), teve papel de articulador,
dando maior visibilidade aos temas das politicas para a cultura. Para Botelho, optando
pela concepção antropológica da cultura, Aloísio Magalhães, numa releitura das
propostas de Mario, atuou na perspectiva abrangente da cultura com a articulação nos
diversos setores governamentais, fortalecendo este campo do saber enquanto assunto de
importância estratégica. O Centro de Nacional de Referência Cultural - CNRC e as
Diretrizes para a operacionalização da política cultural do MEC - documento norteador
de politicas para a cultura, redigido em 1981, cuja orientação se voltava para a vertente
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patrimonial e a ação cultural - formam os instrumentos que deram suporte ao trabalho
de Aluísio Magalhães.
Embora na prática um foco maior na questão patrimonial, reconhecia-se a
relação indissociável entre as duas vertentes (BOTELHO, apud, DIRETRIZES, 1981:7),
o que nos parece um possível avanço na posição da cultura para além da preservação do
patrimônio, buscando incluir os temas atinentes à concepção de cultura abrangente, que
contemplasse também as expressões e o fazer popular.
Chama-nos a atenção neste período, o fato de terem ocorrido inúmeras tentativas
de proposição de políticas para a cultura, com destaque para 1967, quando ocorre a
elaboração, via Conselho Federal de Cultura - CFC, do Anteprojeto de Lei do Plano
Nacional de Cultura, seguida do PAC – Plano de Ação Cultural, entre 1972-73,
apresentado por Jarbas Passarinho. Já em 1975, no contexto de abertura do regime
ditatorial, com Geisel presidente da República, ocorre a proposição da Política Nacional
de Cultura, importante marcador deste período no histórico das politicas culturais do
país, de forte presença da esquerda. Sobre este contexto, em que pese a necessidade
deste governo quanto a melhoria de sua imagem institucional em processo de abertura
política, Botelho diz, em Para uma discussão sobre política e gestão cultural (2006, p.
45-46), “pela primeira vez o governo federal inclui a cultura dentre as suas metas
políticas, formulando um conjunto de diretrizes para o setor, que se refletiu
imediatamente num novo desenho institucional”.
Entretanto, ainda não seria neste período que a “diferença de tratamento entre
patrimônio e ação cultural” (BOTELHO, 2007, p.14) seria superada.

Isso seria

possível, a nosso ver, com o amadurecimento do setor e o fortalecimento institucional
da atuação do órgão oficial, a saber, a Secretaria de Cultura (1981) e, na sequência, o
Ministério da Cultura (1985), cada vez mais inseridos na agenda governamental. Tal
processo, como afirma Chauí (2006), poderia ser explicado se num ambiente
democrático em que fosse possível o exercício da cidadania, e neste caso, da
democracia cultural. Isto levando-se em consideração o momento de transição de um
regime autocrático pelo qual passava o país.
Numa rápida “costura” sobre o tema da democracia cultural, trazemos algumas
notas de reflexões de Antônio Albino Canelas Rubim, professor titular da Universidade
da Bahia, em seu texto intitulado Política Cultural no Governo Lula (2007)12, onde
discorre sobre as “três tristes tradições” das políticas culturais nacionais do Brasil:
12

Revista Lusófona de Estudos Culturais | Lusophone Journal of Cultural Studies Vol. 1, n.1, pp. 224242, 2013.
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Ausência, Instabilidade, Autoritarismo. O autor descreve, o paulatino movimento de
alargamento da estrutura (institucional principalmente) do Ministério da Cultura - Minc
e de seu campo de atuação, tendo sido este Ministério um dos que fez incontáveis
movimentos de interlocução multidisciplinar com outros ministérios e, principalmente,
com os segmentos mais tradicionais da estrutura do poder público, a saber: o Congresso
Nacional, os Ministérios do Planejamento, Turismo, Ciência e Tecnologia, Educação,
dentre outros.
Para além deste movimento, Rubim nos conduz a uma reflexão sobre o quanto
esta “expansão” tem dado ao trabalho do Ministério uma envergadura de atuação e
demarcado seu papel na estrutura e na pauta dos grandes temas para o desenvolvimento
socioeconômico do país, até então inédita. Como tal, esta é uma questão que o autor
considera, “com maiores ou menores limites”, uma conquista do governo Lula, com a
liderança de Gilberto Gil e Juca Ferreira, então titulares do Ministério da Cultura, entre
2003/2010 (RUBIM, 2007, p. 22).
Sobre a tradição da ausência, o autor cita a atuação do Estado, ora autoritária
(Ditadura cívico-militar), ora alheia, como Estado-mínimo (neoliberal), onde ambas as
formas estiveram muito presentes na trajetória da politica cultural - de 1930 e 1960, no
primeiro caso, e, nos idos de 1990, no segundo caso. Já a tradição autoritarismo(s),
usado no plural pelo autor, trata de formas não democráticas da definição de políticas e
da ausência da interlocução com a sociedade, além de que, referir-se ao conceito de
cultura, sob a dimensão antropológica, deixa de ser apenas um conceito relacionado à
cultura do patrimônio e das artes reconhecidas.
Por fim, a tradição da instabilidade, que aponta para a necessidade de haver um
movimento de continuidade, solidez e articulação de sintonia fina entre Sistema
Nacional de Cultura, Plano Nacional de Cultura e a vinculação orçamentária prevista na
PEC 150 - que destina percentuais mínimos do orçamento para a cultura, nos três níveis
federativos: 2% nacional, 1,5% estadual e 1% municipal. A PEC 150 “inscreve na
Constituição Brasileira um recurso permanente e persistente para o campo cultural”
(Ibdem, 2007, p. 22).
É interessante notar, a partir das reflexões de Rubim, o impacto que a ampliação
do conceito de cultura pode ter sobre a atuação do Ministério da Cultura - MinC entre
2003-2010 e, consequentemente, da própria condução das politicas públicas para o
setor. Segundo o autor, não se trataria apenas de uma ampliação conceitual, mas sim de
uma ampliação da percepção da cultura como elemento essencial para o
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desenvolvimento e de como um órgão como o MinC, deve se estruturar para que esta
concepção seja internalizada e empreendida na agenda de politicas públicas no Brasil.
Para Rubim, “a abertura – conceitual e prática – significa o abandono da visão elitista e
discriminadora da cultura [...], um contraponto ao autoritarismo estrutural incrustrado
em nossa história cultural”. Nesse deslocamento do foco do olhar [...] fica demarcada a
nova relação política que se quer instituir no campo da cultura brasileira. O Órgão
passou a atuar [...] de “modo mais nacional” e empreendeu uma série de iniciativas,
tanto na estrutura interna (concursos públicos, reordenamento administrativo, etc.)
quanto externa (Marco Regulatório da Cultura), onde prevê diversas iniciativas
estruturantes que dão caráter de permanência para as políticas culturais do país [...]
(RUBIM, 2007, p. 15-17).
No percurso que o Brasil vivenciou - sob a tutela autoritária e que há pouco
iniciou um processo de democratização - fica-nos a questão de como todo esse
movimento, que sociedade e Estado tem feito nos últimos anos, pode se consolidar em
mudanças estruturantes da politica pública de cultura. Mudanças estas que possam se
fazer efetivas e capazes de trazer contribuições que, de fato, impactem no cotidiano da
população de modo dinâmico, participativo e plural. E, principalmente, que este
movimento se efetive como algo sólido e dê, ao campo da cultura, a possibilidade de
florescer em plenitude.
Desde a criação do Ministério da Cultura - em 1985 e depois sua recriação em
1992, após o desmonte realizado pelo então Presidente da República Fernando Collor ocorreu um processo de fortalecimento e ressiginificação das estruturas do órgão e de
sua atuação. Desta forma, no percurso deste breve histórico sobre as tentativas e
iniciativas de proposição de políticas públicas para a cultura, temos, segundo Calabre
(2010, p. 56-57), “uma série de elementos que hoje estão sendo retomados pelo
Ministério da Cultura”.
Ou seja, o que nos parece, seguindo as pistas de Isaura Botelho: nas propostas
do CFC, assim como na de Mario de Andrade, já se defendiam questões como a
democratização do acesso, a difusão das criações, a preservação do patrimônio cultural
e o incentivo à criatividade, pontos bastante conhecidos nos atuais debates sobre
politicas culturais no Brasil e identificados nas mobilizações ocorridas, desde 2003, nos
encontros setoriais e em torno da I e II CNC.
Vale ressaltar que além disso, os debates em nível mundial tiveram seu marco na
MONDIALCULT, Conferência Mundial sobre as Políticas Culturais celebrada no
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México em 1982. O histórico evento estabeleceu um vínculo irrevogável entre cultura e
desenvolvimento e ratificou que "só se pode assegurar um desenvolvimento equilibrado
mediante a integração dos fatores culturais nas estratégias para alcançá-los". A
Conferência deu importante passo, na evolução das idéias sobre a cultura, e suas
conclusões e recomendações serviram de modelo e inspiração para as políticas culturais
das Nações durante mais de uma década13. Desta forma, e diante das novas demandas
apresentadas pelos diversos atores sociais em busca de acesso e participação nas
decisões sobre a cultura, é que entendemos ter este contexto uma configuração onde
novos desafios se apresentam para as políticas culturais, num mundo globalizado, cada
vez mais conectado e diante das questões da diversidade.
Neste sentido, convergindo para um esforço de construção coletiva de um plano
idealizado para o exercício da coisa pública por meio das I e II Conferêcias e alinhandose às proposições dos documentos oficiais da UNESCO - a Convenção Sobre A
Proteção E Promoção Da Diversidade edas Expressões Culturais - ratificada pelo
Brasil pelo Decreto Legislativo 485/2006, é que se desenhou o atual Plano Nacional de
Cultura.

2.3 Construção coletiva de uma política nacional para a cultura
Fruto dos debates envolvendo diversos segmentos em todo o país – não apenas no
setor cultural, mas também empresarial e acadêmico, num longo período de
amadurecimento da discussão pública sobre as politicas para cultura, o Plano foi
redigido a “quatro mãos”, culminando com a publicação do Caderno de Diretrizes
Gerais para o Plano Nacional de Cultura14, resultado de estudos e debates, ocorridos
entre 2003 e 2008, e que reuniu as propostas para o planejamento de longo prazo das
políticas públicas de cultura. O conteúdo foi apresentado para debate público durante o
ano de 2008 e enviado a relatoria e votação do projeto de Lei pelo Congresso Nacional.
Antes, porém, vale resgatar alguns pontos que marcam o histórico do desenho do
Plano Nacional de Cultura – PNC, iniciado numa série de ações de construção coletiva,
envolvendo os cidadãos brasileiros e visando o direcionamento das politicas culturais.
Desde 2003, o Ministério da Cultura iniciou um processo de discussão pública sobre o
desenho de uma politica nacional para a cultura e o marco inicial foram os seminários
13
14

http://www.oei.es/cultura/cultura_desarrollo.htm, acessado em 8/10/2011.
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54
Cultura para Todos que ocorreram em todas as regiões do Brasil, em diversos estados.
Estes encontros e discussões sobre os limites e possibilidades das politicas para a
cultura consolidaram-se num arcabouço de propostas que, alinhadas aos encontros das
Câmaras Setoriais15, formadas por segmentos das diversas áreas das artes, e às
resoluções da 1º Conferência Nacional de Cultura – I CNC,em 2005, contribuíram para
dar a “base de sustentação das diretrizes de organização e planejamento da Política
Nacional de Cultura, reunidas na proposta do primeiro PNC da história democrática
brasileira”.
Com as deliberações da I CNC, é levado ao Congresso Nacional o projeto de lei
do Plano Nacional de Cultura, empreendendo mais um ciclo de debates para o
aprimoramento das propostas apresentadas. Este ciclo é realizado com a parceria entre a
Câmara dos Deputados, por meio da Comissão de Educação e Cultura e o Ministério da
Cultura, realizando audiências públicas no ano de 2007. Neste mesmo ano, o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE publica o Suplemento Cultura , sobre a
pesquisa de informações básicas municipais (Munic), que reúne uma série de dados
sobre as atividades culturais, gestão, infraestrutura, equipamentos, entre outras
informações, que subsidiaram ainda mais a elaboração das Diretrizes do PNC. Neste
interim, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA também publica estudos
que contribuem para esta finalidade, trazendo dados sobre a economia da cultura e
políticas públicas.
Já em 2008, ano de culminância dos diversos debates acima citados e traduzidos
no Caderno de Diretrizes Gerais para o Plano Nacional de Cultura, são realizados os
Seminários Estaduais, também liderados pelo Ministério da Cultura, onde contou-se
com a participação de gestores e representantes de organizações públicas e privadas dos
diversos setores de produção, difusão e gestão cultural, numa mobilização inédita,
considerando as dimensões geográficas do país. Outro fato importante a destacar é que
estes Seminários ocorreram em encontros de reflexão, com oficinas de capacitação dos
participantes (gestores, artistas, empresários, lideranças comunitárias) para discussão do
Caderno de Diretrizes para o Plano Nacional de Cultura. Dos objetivos dos seminários
destacam-se: continuar o processo de elaboração articulada do Plano; garantir a
aprovação do PNC como resultado de processo democrático; recolher contribuições
15

Câmaras setoriais são grupos temáticos ligados às artes que articulam o Ministério da Cultura com os
profissionais e entidades de cada área, divididas pelos segmentos e linguagens como a Música, a Dança, o
Teatro, o Circo e as Artes Visuais. As Câmaras Setoriais foram incorporadas à estrutura do Conselho
Nacional de Política Cultural – CNPC, desde a publicação do Decreto 5.520, de 24 de agosto de 2005,
que regulamenta o CNPC.
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promovendo a familiarização da sociedade; e por último, uma importante tarefa:
contribuir para a formação de gestores de políticas públicas para a cultura, num
movimento colaborativo de construção e qualificação do debate em torno do tema.
Segundo as orientações dos trabalhos dos seminários, as propostas foram
avaliadas seguindo os seguintes critérios: correspondência: com os diagnósticos,
valores e estratégias do Caderno de Diretrizes; abrangência: temática, territorial e
populacional considerando a amplitude e equilíbrio no atendimento das demandas dos
setores e a busca de diminuição de desigualdades socioeconômicas regionais; visão de
longo prazo: ao longo de 10 anos, compreendendo a realização de sub-programas de
menor duração; perspectiva de integração: entre Estado, sociedade civil e iniciativa
privada para estimular dinâmicas colaborativas de implementação16.
Após os Seminários, uma consulta pública pela internet concluiu este longo
caminho de construção do Plano Nacional de Cultura, que seguiu para a Câmara dos
deputados e Senado Federal, com vistas à aprovação final e sanção presidencial. Com a
II CNC, em 2009, e a aprovação do PNC, em dezembro de 2010, fecha-se este ciclo,
iniciado em 2003 para os próximos 10 anos.
Conforme a Emenda Constitucional (EC) nº45/2005, que alterou o conteúdo do
artigo 215 da Constituição da República Federativa de 1988, delimitando17:
Art. 215 ...omissis ...
§ 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual,
visando ao desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do
poder público que conduzem à:
I - defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;
II - produção, promoção e difusão de bens culturais;
III - formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas
múltiplas dimensões;
IV - democratização do acesso aos bens de cultura;
V - valorização da diversidade étnica e regional.

No parágrafo incluído pela EC nº 48/05, decorrente da Proposta de Emenda
Constitucional/PEC nº 306/2000, de autoria do deputado Federal Gilmar Machado (PTMG) e outros, é prevista a elaboração do Plano Nacional de Cultura e definidos os
princípios norteadores de seu teor, cuja inserção na constituição Federal foi justificada,
na ocasião das propostas, visto que o Plano seria um insumo do “significativo avanço”
apresentado na Constituição Federal no artigo 215, que reconhece o princípio da
16

www.cultura.gov.br/pnc, acesso em 8/10/2011.

17

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc48.htm.
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cidadania cultural. A partir do Caderno de Diretrizes Gerais para o Plano Nacional de
Cultura, versão atualizada em 2008 e após a revisão feita pelo CNPC e os debates
participativos, dá-se o projeto de Lei 6.835, de 2006, da Comissão de Educação e
Cultura, que aprovou o Plano Nacional de Cultura e determinou a obrigatoriedade de
estruturação do PNC.
Como mencionado anteriormente, o Plano esteve submetido a vários momentos
de discussão, recebendo contribuições de diversos atores sociais, por meio de encontros,
fóruns regionais, seminários temáticos e conferências, e todas estas reuniões trouxeram
as contribuições que culminaram no documento atual do PNC, fruto de debates,
participação e consulta pública sobre o PNC e que resultou em um volume razoável de
sugestões para o aprimoramento do documento do PNC.
Com a aprovação da Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, que institui o
Plano Nacional de Cultura – PNC e cria o Sistema Nacional de Informações e
Indicadores Culturais – SNIIC, o Plano, agora, passa por nova Consulta Pública, para
definição das metas até 2020, sendo que, em 2014, se dará a primeira revisão. O Plano é
um documento de referência de politicas públicas para a cultura e que, segundo as
palavras de Juca Ferreira, então ministro da Cultura,

Não será simplesmente um meio para se aperfeiçoar aquilo que já está em
funcionamento. Ele abrirá caminhos para a concretização do Sistema Nacional de
cultura com a efetiva integração de fóruns, conselhos e outras instâncias de participação
federais, estaduais e municipais. Promoverá ainda a constante atualização dos
instrumentos de regulação das atividades e serviços culturais, uma idéia-força que
proporcionará critérios e perspectivas aos sistemas de financiamento e de execução das
políticas públicas de apoio à cultura18”.

2.4 Que política cultural queremos para o nosso país?
Partindo da questão formulada pela relatora do Projeto de Lei PL 6.835, de 200619,
Fátima Bezerra20, é reforçada a necessidade de reflexão a cerca de como, um Plano que
se propõe a delinear as politicas culturais de um país, pode traduzir as demandas e
anseios do povo brasileiro em relação à cultura, e como tornar-se efetivo, com reais

18

Fonte: http://www.cultura.gov.br/site/2008/10/06/diretrizes-para-as-politicas-culturais, acessado em
10/10/2011.
19
Câmara dos Deputados
20
Fatima Bezerra é relatora do PL de autoria do deputado petista Gilmar Machado e Outros.
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impactos no modo de vida e na forma de consumir, usufruir, fruir e participar dos
processos produtivos no campo da cultura. A relatoria se deu com vistas a apresentar o
Projeto de Lei. Para isso, explicita uma série de considerações e questionamentos, com
o fim de propor um substitutivo que pudesse enriquecer, tanto de reflexões, quanto de
adendos à proposta, visando finalmente propor o texto final do PL, para apreciação, às
comissões de Educação e Cultura (CEC) e de Constituição e Justiça (CCJC). Numa
rápida análise sobre o projeto final e posterior aprovação, que culminou no Decreto lei
nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, seguem algumas considerações da Relatora.
Em um primeiro momento, a Deputada Fatima Bezerra nota algumas lacunas que
demandam complemento, como é o caso dos temas como cultura digital,
desenvolvimento sustentável, turismo cultural, novos suportes de informação e
tecnologia, entre outros. Ao mesmo tempo, a Relatora destaca a realização de reuniões
diversas, ocorridas nos estados (Os Seminários!) que ofereceram importantes sugestões,
a serem contempladas no referido Plano21.
Em seguida, a relatoria aponta, ainda, como aspectos do referencial teórico da
compreensão da cultura na contemporaneidade - a MODIALCULT e o relatório Nossa
Diversidade Criadora, da Comissão de Cultura e Desenvolvimento, da UNESCO,
documento balizador de nossas discussões, onde a cultura passou a ser componente
essencial ao desenvolvimento sustentável. Fatima Bezerra cita, ainda, a Agenda 21 e a
Convenção para Proteção e Promoção da Diversidade e das Expressões Culturais,
acerca da cultura enquanto um direito humano fundamental sob a ótica da cidadania, já
mencionados no capitulo anterior.
Por fim, faz uma rápida descrição da composição do Plano, acerca dos princípios,
objetivos e diretrizes e finalmente, afirma a importância do Plano no papel de resgatar a
dimensão pública da cultura, ao citar a EC º 48, de 2005. Quando questiona sobre o
modelo de política cultural para o país, a relatora pontua quatro desafios para reflexão,
os quais, na sua opinião, “perpassam o próprio Plano” (Relatório do PL 6.835, de 2006,
p. 4):
1º Desafio: Diversidade étnico-cultural é nossa riqueza- Como fazer para que a
construção de uma politica cultural não tome a identidade nacional como um conjunto
monolítico e único, mas que reconheça e valorize as diferentes culturas?

21

Projeto de Lei nº 6.835, de 2006, p. 3.
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2º Desafio: Cultura como mecanismo de inclusão social – Uma vez que a exclusão
social é de ordem cultural, como a cultura pode se tornar um elemento crucial de
inclusão dos amplos setores da sociedade que não têm acesso aos bens culturais?

3º Desafio: Cultura como vetor para construção de uma cultura política
democrática – num país com forte tradição autoritária, que mecanismos devemos
criar para que a gestão da cultura seja realmente democrática e participativa?

4º Desafio: Cultura que afirme a identidade da nação – num processo de
globalização, tanto econômico quanto cultural, que instrumentos de preservação e
valorização a cultura pode lançar mão?

Interessante destacar que o tema do financiamento (alvo deste trabalho de
pesquisa) é enfatizado pela relatora como uma prerrogativa do Estado da qual “não deve
abrir mão” por ser, o Estado, o principal agente condutor do desenvolvimento sócio
cultural e a cultura ser um setor estratégico para o desenvolvimento do País” (Relatório
do PL p.14). Entretanto, vale ressaltar que, reconhecendo o papel vital do Estado, ela
aponta para que o substitutivo “reforça o espírito de cooperação de organizações e
instituições do setor privado com o poder público” (Relatório do PL p.14).

2.5 Princípios e Objetivos do PNC - foco no financiamento
A contar por estes argumentos, além do processo de tramitação por que passou o
PNC, e observando, desde o texto do substitutivo até o texto final aprovado, podemos
dizer que este manteve praticamente na íntegra sua redação e essência de proposta,
resultando no que é hoje o Decreto lei nº 12.34322, de 02 de dezembro de 2010. O texto
do Decreto Lei se divide em duas partes: Na primeira parte, há o Decreto lei nº 12.343,
propriamente dito que apresenta os princípios, objetivos, competências do Estado, o
Financiamento, o Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano e as Disposições
Finais. Na segunda parte, há os Anexos do Decreto, onde são detalhadas as diretrizes,
estratégias e ações do Plano Nacional de Cultura. A seguir, apresentamos a descrição
analítica do documento, com ênfase no tema do financiamento.
Na primeira parte, Capítulo I do Decreto, nos princípios do Plano Nacional de
Cultura, lemos:

22

http://www.cultura.gov.br/site/2011/05/26/plano-nacional-de-cultura-21/, acesso em 10/10/2011.
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Art. 1o Fica aprovado o Plano Nacional de Cultura, em conformidade com o
§ 3o , do art. 215, da Constituição Federal, constante do Anexo, com duração
de 10 (dez) anos, e regido pelos seguintes princípios:
I - liberdade de expressão, criação e fruição;
II - diversidade cultural;
III - respeito aos direitos humanos;
IV - direito de todos à arte e à cultura;
V - direito à informação, à comunicação e à crítica cultural;
VI - direito à memória e às tradições;
VII - responsabilidade socioambiental;
VIII - valorização da cultura como vetor do desenvolvimento sustentável;
IX - democratização das instâncias de formulação das políticas culturais;
X - responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das políticas
culturais;
XI - colaboração entre agentes públicos e privados para o desenvolvimento
da economia dacultura;
XII - participação e controle social na formulação e acompanhamento das
políticas culturais.

Dos objetivos fundamentais previstos no Art. 2o do Decreto, onde são descritos
16 itens, optamos por destacar 6 deles.os quais nos pareceram diretamente ligados ao
foco da análise deste trabalho de pesquisa, cuja ênfase está nas questões voltadas para o
tema do financiamento/fomento. Abaixo são listados os objetivos:

[...] Reconhecer e valorizar a diversidade cultural; [...] valorizar e difundir as
criações artísticas e os bens culturais; universalizar o acesso à arte e à cultura
[...] estimular a sustentabilidade socioambiental; [...] Desenvolver a economia
da cultura, o mercado interno, o consumo cultural e a exportação de bens,
serviços e conteúdos culturais; [...] Consolidar processos de consulta e
participação da sociedade na formulação das políticas culturais e ampliar a
presença e o intercâmbio da cultura brasileira no mundo contemporâneo [...]

Estas constatações nos levam a discutir o conteúdo do PNC e suas proposições,
buscando compreender a experiência brasileira de proposta de política cultural e suas
características peculiares e analisando as diretrizes e os diversos aspectos do discurso do
setor público e investigar seus movimentos e possibilidades para delinear uma política
efetivamente para a cidadania cultural. Desta forma, neste exercício investigativo,
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pretende-se analisar o tema do acesso aos recursos para o financiamento, fomento e
promoção das políticas culturais.
Da leitura do documento oficial do Plano, o Decreto Lei 12.343, de 2/12/2010,
pudemos observar que, dentre os objetivos previstos, parte está associada aos temas da
diversidade e pluralidade das expressões e parte refere-se à sustentabilidade e
desenvolvimento econômico, geração de riqueza e bens de consumo e usufruto de
produtos culturais. Estes aspectos, além de estarem presentes nos documentos e debates
oficiais no âmbito dos direitos culturais (Mondialcult, Unesco, Agenda 21, etc.),
estariam diretamente ligados às formas de acesso aos recursos para cultura e são nortes,
que se encontram no contexto dos debates sobre o modelo atual de financiamento da
cultura no Brasil. Neste sentido, a observação sobre estas diferentes nuances que o PNC
traz, nos parece apresentar uma visão abrangente das possibilidades de viabilização do
modelo de financiamento da cultura no país.
No Capítulo II do Decreto, são descritas as atribuições do Poder Público onde
destacamos, no Art. 3º , o que compete ao poder público, e o que se refere ao tema do
financiamento, nos termos desta Lei:
III - fomentar a cultura de forma ampla, por meio da promoção e difusão, da
realização de editais e seleções públicas para o estímulo a projetos e processos
culturais, da concessão de apoio financeiro e fiscal aos agentes culturais, da
adoção de subsídios econômicos, da implantação regulada de fundos públicos e
privados, entre outros incentivos, nos termos da lei;
X - regular o mercado interno, estimulando os produtos culturais brasileiros
com o objetivo de reduzir desigualdades sociais e regionais, profissionalizando
os agentes culturais, formalizando o mercado e qualificando as relações de
trabalho na cultura, consolidando e ampliando os níveis de emprego e renda,
fortalecendo redes de colaboração, valorizando empreendimentos de economia
solidária e controlando abusos de poder econômico;

Os dois itens demonstram claramente como o Estado deve se empenhar no papel
de fomentador e, também, de regulador das politicas públicas de cultura, buscando,
assim, cumprir a tarefa de dar regularidade ao fluxo dos recursos, bem como garantir a
promoção das diversas expressões da cultura.
Seguindo a sequência de análise dos artigos, no Capítulo III do Decreto,
exclusivo sobre o financiamento, destacam-se, em especial, três pontos de um tripé da
tarefa de fomentar/financiar a cultura, constantes dos artigos 4º, 5º e 7º, que tratam
respectivamente de: (i) a adesão pelos Estados e Municípios ao Plano Nacional de
Cultura disponibilizará os recursos para execução das ações. (ii) o Fundo Nacional de
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Cultura ser o principal mecanismo de fomento; (iii) e a diversificação dos mecanismos
de financiamento.
O primeiro revela a clara necessidade de alinhamento, às políticas públicas para
cultura, das lideranças governamentais do setor, nos três níveis federativos, aspecto
importante para a consolidação de um sistema articulado de financiamento em escala,
em todo o território nacional. O segundo aponta para a importância do FNC como foco
essencial de garantia de critérios de distribuição dos recursos para a cultura, uma vez
que estariam previstos, neste mecanismo, os princípios da equidade geográfica e do
conceito para a definição da distribuição destes recursos.
Já o terceiro, indica a necessidade premente de revisar o atual modelo de
financiamento da cultura, com vistas à busca por novos caminhos para o custeio das
iniciativas culturais no país, de modo a que, no acesso a estes recursos, seja garantido os
princípios constitucionais da aplicação do dinheiro público para, assim, convergir para
uma política de financiamento que ofereça opções de formas de acesso aos meios de
produção cultural e custeio da cultura.
Neste sentido, o capítulo II do Decreto Lei, nos parece reforçar a questão de ser
uma prerrogativa do Estado a função de “fomentador, regulador e indutor das
atividades, serviços e bens culturais”, mesmo que contando com a parceria da iniciativa
privada que - segundo Isaura Botelho, quando discorre sobre mecanismo de incentivo
fiscal - “[...] Mesmo quando se transferem responsabilidades para o setor privado, isso
não exclui o papel regulador do Estado, uma vez que se está tratando de renúncia fiscal
e, portanto, de recursos públicos [...]” (BOTELHO, 2001, P. 13). Desta forma,
entendemos ser o Estado, simultaneamente,

um agente e articulador das políticas

culturais que, face à concepção ampliada de cultura em suas dimensões simbólica,
econômica e social, “pressupõe também extensão do papel e das responsabilidades do
Estado”, Cadernos de Diretrizes Gerais do Plano Nacional de Cultura de (2008, p. 30),
já mencionado neste capítulo.
São descritos também no Decreto, nos capítulos IV e V, sobre o Sistema de
Monitoramento e Avaliação e as Disposições finais. Destaque-se, no capítulo IV, uma
importante iniciativa, prevista no Decreto: a criação do SNIIC – Sistema Nacional de
Informação e Indicadores Culturais, instrumento que visa coletar, sistematizar e
disponibilizar informações úteis para avaliação e monitoramento da implementação das
políticas para a cultura.
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2.6 Das Diretrizes do PNC - foco no financiamento
Na segunda parte do PNC, onde constam os Anexos do Decreto, é descrito um
conjunto de 275 ações, divididas em 36 estratégias, derivadas de 5 grandes diretrizes,
das quais ora procederemos à análise de sua composição. Como este trabalho de
pesquisa tem ênfase no tema do financiamento, será feita uma leitura analítica de todo o
documento do decreto, porém, destacando as ações que se relacionam ao tema, sem
deixar de mencionar, quando for o caso, os demais assuntos dentro do contexto. Nesta
perspectiva, a seguir, será feita a análise do documento que permeará da seguinte forma:


Apresentar as 05 (cinco) diretrizes;



Apontar, de cada diretriz, as estratégias, enfatizando aquelas que estariam
relacionadas ao tema do financiamento/fomento e, também, com o tema da
cidadania cultural, previstas no PNC;



Em seguida, dar alguns exemplos de ações previstas que apresentam formas
de financiamento e fomento à cultura e sua relação com os preceitos da
democracia cultural;

São 5 (cinco) as diretrizes norteadoras do Plano Nacional de Cultura:
1a Fortalecer a ação do Estado no planejamento e na execução das politicas culturais,
intensificar o planejamento de programas e ações voltadas para o campo da cultura e
consolidar a execução de politicas públicas para a cultura.

Na primeira Diretriz, Estado na função de propositor fomentador e regulador
do desenvolvimento da política cultural, alinhado ao conceito ampliado de cultura.
2a Reconhecer e valorizar a diversidade e proteger e promover as artes e expressões
culturais.

Na segunda Diretriz, destaca-se a adoção de medidas e institucionalidade da
cultura brasileira, de modo a atender à Convenção da Diversidade Cultural/UNESCO;
3a Universalizar o acesso dos brasileiros à arte e á cultura, qualificar ambientes
e equipamentos culturais e permitir, aos criadores, acesso ás condições e meios
de produção cultural.

Na terceira Diretriz, Estado e sociedade pactuam, para garantir condições à
realização dos ciclos dos fenômenos culturais, disponibilizando-as a quem os demanda e
necessita;
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4a Ampliar a participação da cultura no desenvolvimento socioeconômico sustentável,
promover as condições necessárias para a consolidação da economia da cultura e induzir
estratégias de sustentabilidade nos processos culturais.

Na quarta Diretriz, destaca-se a idéia de que a cultura seja vetor essencial para
a construção e qualificação de um modelo de desenvolvimento sustentável de produção
e circulação de bens, serviços e conteúdos;
5a Estimular a organização de instâncias consultivas, construir mecanismos de
participação da sociedade civil e ampliar o diálogo com agentes culturais e criadores;

Na quinta Diretriz, destaca-se a importância de se estabelecer canais de diálogo
com a sociedade.
Ao que nos parece, muito embora todas as diretrizes tragam em si proposições
que inferem em investimentos - diretos ou não, e por se tratar este trabalho de uma
análise sob o prisma do financiamento/fomento, cabe ressaltar que das 05 (cinco)
diretrizes, 03 (três) delas apontam, de forma explícita, para as estratégias e ações com
foco neste tema, a saber: a 1ª, a 3ª e a 4ª diretrizes.
Assim, destacaremos estas Diretrizes, seguidas de comentários.
Na 1º Diretriz, sobre o ESTADO, constante no capítulo I dos Anexos do Decreto,
existem 11 (onze) estratégias, que definem ações/atividades, com vistas a
implementação do Plano. Do ponto de vista do tema fomento/financiamento,
destacamos as seguintes:

1.3 Estimular a diversificação dos mecanismos de financiamento para a
cultura e a coordenação entre os diversos agentes econômicos (governos,
instituições e empresas públicas e privadas, instituições bancárias e de
crédito) de forma a elevar o total de recursos destinados aos setores culturais
e atender às necessidades e peculiaridades de suas áreas;
1.4 Ampliar e desconcentrar os investimentos em produção, difusão e fruição
cultural, visando ao equilíbrio entre as diversas fontes e à redução das
disparidades regionais e desigualdades sociais, com prioridade para os perfis
populacionais e identitários historicamente desconsiderados em termos de
apoio, investimento e interesse comercial;
1.5 Fortalecer o Fundo Nacional de Cultura como mecanismo central de
fomento;
1.6 Aprimorar o mecanismo de incentivo fiscal, de forma a aproveitar seus
recursos, no sentido da desconcentração regional, sustentabilidade e
alinhamento às políticas públicas.

Estas estratégias dizem respeito aos mecanismos que devem permear a política de
fomento e financiamento da cultura seguindo os termos do PNC, quando assinala no
preâmbulo do Capítulo I dos Anexos que o
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[...] Plano Nacional de Cultura está voltado ao estabelecimento de princípios,
objetivos, políticas, diretrizes e metas para gerar condições de atualização,
desenvolvimento e preservação das artes e das expressões culturais, inclusive
aquelas até então desconsideradas pela ação do Estado no País [...].

O que se nota é que as estratégias apontam para a efetivação de princípios do
equilíbrio, na distribuição dos recursos com equidade regional/territorial, e que
respeitem a diversidade de formas de expressões, dentro do conceito de cultura
ampliado, de modo a disponibilizar opções de fontes de recursos, distribuídas com
critérios a serem regulamentados em legislação própria. Além disso, reforça, mais uma
vez, a problemática do papel irrevogável do Estado de indutor, regulador e fomentador
de politicas culturais.
Vale ressaltar a estratégia 1.6, tendo em vista o atual modelo de financiamento da
cultura, cuja crítica, em diversos debates sobre a reforma da Lei Rouanet, concentra-se
no excesso de uso dos incentivos fiscais em detrimento aos demais (Fundo Nacional de
Cultura - FNC e FICART). O aprimoramento deste instrumento, que delineia e
regulamenta a política de financiamento da cultura, pode trazer importantes
contribuições para o modo com que o país estimula e investe no setor atualmente. Para
isto, mais adiante, nos debruçaremos na análise do PROCULTURA, proposta em
tramitação visando a reforma do atual Programa Nacional de apoio à Cultura – a Lei
Rouanet. Neste sentido, cabe aqui lembrar as reflexões que balizaram a II CNC,
contidas no texto base, que serviu para a preparação da Conferência, o eixo temático
Cultura e Economia Criativa, item 4.123:
[...] O financiamento é determinado pela política e não seu determinante. Esse
princípio, que parece óbvio, custou a ser admitido na área da cultura, onde
durante muito tempo predominou a ideia de que o Estado nada mais tem a
fazer se não fomentar e financiar. Sob o império dessa concepção é que foram
criadas as leis de incentivo com base na renúncia fiscal [...].

Como já mencionado, em que pesem as contribuições do aumento do investimento
na cultura nos últimos 18 anos, especialmente via incentivos fiscais, as distorções
também ocorreram, o que torna necessário que as práticas de financiamento/fomento
passem a ser revistas, exercidas de modo participativo e democratizado, cabendo ao
Estado a função de regular estas práticas sem, contudo, exercê-la de forma dirigista.
É importante ressaltar que, no PNC, o Art. 3º, do capitulo II do Decreto, que cita as
competências e atribuições do Estado, destaca-se o inciso III, sobre a função do Estado
de “fomentar a cultura de forma ampla, por meio da promoção e difusão, da realização
23
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de editais e seleções públicas [...] da concessão de apoio financeiro e fiscal [...] a adoção
de subsídios econômicos, entre outros incentivos [...]”. Este inciso aponta para uma
questão que, hoje, é alvo importante do debate nacional acerca da política de
financiamento da cultura: o Estado, enquanto agente regulador, fomentador e indutor de
iniciativas democráticas e acessíveis de promoção da cultura, resgata sua função de
fazer, em parceria com a sociedade, a condução das políticas públicas que possam
garantir o exercício da cidadania por meio do acesso irrestrito e democrático aos meios
de produção cultural. Fato este que Botelho já sinalizava quando mencionou a
necessidade da tarefa do Estado ser capaz de planejar e ter “clareza das prioridades e
das estratégias diversificadas para o financiamento das atividades artísticas e culturais”
(BOTELHO, 2001, p.14-15).
Para ilustrar as estratégias previstas na 1ª Diretriz, destacamos algumas Ações
bastante interessantes do ponto de vista da ampliação e diversificação de meios de busca
de recursos: A Ação 1.3.2, prevê ‘Elaborar, em parceria com bancos e agências de
crédito, modelos de financiamento para as artes e manifestações culturais, que
contemplem as particularidades e dinâmicas de suas atividades’. Já a 1.3.4, aponta para
‘Realizar acordos com bancos e fundos públicos e privados de financiamento para
oferecimento de linhas de crédito especiais para a produção artística e cultural,
viabilizando a sua produção e circulação comercial’. Outro destaque é a 1.3.6, que
propõe ‘Estimular, nos bancos estatais e de fomento, linhas de crédito subsidiado para
comunidades detentoras de bens culturais, para que possam realizar ações de
preservação, de restauração, de promoção e de salvaguarda do patrimônio cultural’.
Sobre a melhor distribuição dos recursos, os itens 1.4.1, 1.4.2 e 1.4.3, preveem
instrumentos de desconcentração de investimentos, aplicando ‘critérios de transparência
nos investimentos; marcos regulatórios dos mecanismos de fomento e incentivo, nas
esferas federal, estaduais e municipais; e, como instrumentos de transparência, as
seleções e prestação de contas dos projetos’.
Quanto ao fortalecimento do FNC – Fundo Nacional de Cultura, previsto na
estratégia 1.5, as Ações a seguir sinalizam importante movimento do Estado visando
estabelecer uma rede integrada de financiamento: A Ação 1.5.1 ‘Estabelecer programas
de financiamento conjunto entre as três esferas da federação’ e ‘Induzir à criação e à
padronização dos fundos estaduais e municipais de cultura’, prevista na ação 1.5.2.
Ainda em referência à estratégia 1.6 (sobre aprimorar o mecanismo de incentivo
fiscal), citada na análise da 1ª Diretriz do PNC, esta é - se não a principal - uma das
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mais importantes, quando se fala em viabilizar e empreender uma política cultural
(BOTELHO, 2001,14-15). Desta estratégia, apontamos 03 (três) Ações, as quais
chamam a atenção quanto ao modo com que o PNC busca “cercar” e ao mesmo tempo
zelar para que as diversas variáveis, que influenciam o tema, possam ser mapeadas,
monitoradas e aprimoradas: a ação 1.6.1, ‘Estimular a construção de diretrizes para o
incentivo fiscal, de modo a permitir uma melhor distribuição dos recursos oriundos da
renúncia, gerando maior distribuição no território nacional e entre as diferentes
atividades culturais’; a ação 1.6.2 , ‘Estabelecer percentuais diferenciados de renúncia
fiscal baseados em critérios objetivos [...]’ e - um outro formato bastante difundido e
praticado em outros países, e a nosso ver poderoso - o investimento na cultura advindos
de pessoas físicas, ação prevista no item 1.6.4: ‘Estimular pessoas físicas a investir em
projetos culturais por meio dos mecanismos de renúncia fiscal [...].
Vale ressaltar que este meio, o mecanismo de doação por indivíduos, ainda pouco
explorado no Brasil, é prática comum em países como a Inglaterra, os Estados Unidos, o
Japão e o Canadá, cuja cultura da doação é bastante desenvolvida,

ao que eles

denominam de fundraising24.
Na 3º Diretriz, sobre o tema ACESSO, capitulo III, dos Anexos do Decreto,
existem 6 (seis) estratégias que definem ações/atividades com vistas a implementação
do Plano. Chama-nos a atenção a dupla função desta diretriz, quando aborda o tema do
acesso, olhando para quem consome e usufrui dos bens e serviços culturais e para quem
produz estes bens, cuja demanda de “usufruir” dos meios e condições para a livre
criação e participação nas decisões referentes cultura é patente.
O que queremos dizer é que o primeiro (o que “consome”) seria aquele que ao
desejar ir ao cinema, ver uma peça teatral ou mesmo acessar um conteúdo na internet,
possa fazê-lo de forma acessível, disponível e diversa. O segundo (o que “produz”), que
pode ser este mesmo indivíduo, poderá produzir, criar, conceber e mostrar suas criações,
desde que, para isto, ele possa também ter acesso aos meios, condições, equipamentos e
afins para esta experiência. Ou seja, a fruição e a criação/produção caminham juntas
quando da experiência do indivíduo no exercício de liberdade e gozo de direitos e, neste
caso em particular, dos direitos culturais. No texto que abre o capítulo, vemos a
importância da necessidade de “ampliar o horizonte de contato com os bens simbólicos

24
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forma a permitir a sustentabilidade dos projetos e da organização.
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diversificando as fontes de informação/qualificação dos ambientes e equipamentos
culturais e aumento e diversificação da oferta de programações [...] Além de
diversificar, a ação do Estado, gera suporte aos produtores das diversas manifestações
criativas e expressões simbólicas”25.
E por que estas questões teriam a ver com o tema do financiamento/fomento?
Do ponto de vista da cidadania cultural, acesso e fruição são quesitos para o verdadeiro
exercício dos direitos culturais e, a nosso ver, há uma direta relação quando se trata de
criar as condições para que este acesso seja livre, diverso e disponível, pois pressupõe
investimentos - tanto do Estado, quanto deste em parceria com a sociedade - buscando
alternativas que contribuam para viabilizar ações em que esta tarefa se efetive.
Ressaltamos, que nas outras diretrizes há também esta perspectiva, porém,

na 3ª

Diretriz constante do capítulo III do PNC, ocorre o contato direto pelos criadores e
consumidores com os produtos e serviços culturais.
Desta forma, vale destacar, dentre as ações práticas, que a 3ª Diretriz também
apresenta algumas soluções/ações, no que tange aos temas do financiamento/fomento,
que a seguir exemplificamos. Uma delas é o item 3.1.6: ‘Implantar, em parceria com as
empresas empregadoras, programas de acesso à cultura para o trabalhador brasileiro,
que permitam a expansão do consumo e o estímulo à formalização do mercado de bens,
serviços e conteúdos culturais’. Esta ação pode-se traduzir no Vale-Cultura, projeto de
lei nº 5798/2009 (ver Marco Regulatório, neste trabalho) em tramitação no Congresso
Nacional. Outro exemplo é o item 3.3.1, que propõe’instituir programas em parceria
com a iniciativa privada e organizações civis para a ampliação da circulação de bens
culturais brasileiros’. Outro exemplo: o item 3.4.10, que prevê ’apoiar e fomentar os
circuitos culturais universitários e espaço para produção independente e circuitos
inovadores’.
Não cabe aqui apontar todas as ações previstas no PNC, mas buscarmos
prestigiar os principais exemplos de iniciativas previstas no Plano as quais apresentam
idéias de fomento e financiamento da cultura para a efetividade da politica cultural.
Assim, trataremos a seguir da 4ª. Diretriz das 05 (cinco) constantes do capítulo IV dos
Anexos do Decreto, as quais estariam mais especificamente associadas ao tema
financiamento/fomento à cultura e suas estratégias.
Na abertura do capítulo – onde versa sobre a 4º Diretriz Do Desenvolvimento
Sustentável, que discorre sobre a complexidade da cultura enquanto conceito amplo, o
25
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tema está associado diretamente a potencialidade de “circulação de bens, serviços e
conteúdos, geração de riqueza, trabalho, renda e oportunidades”.

Por esta razão,

destacamos, dentre as 07 (sete) estratégias, 04 (quatro) Ações que nos indicam
convergir para a questão do financiamento e fomento:
4.1 Incentivar modelos de desenvolvimento sustentável que reduzam a desigualdade
regional sem prejuízo da diversidade, por meio da exploração comercial de bens,
serviços e conteúdos culturais;
4.4 Avançar na qualificação do trabalhador da cultura, assegurando condições de
trabalho, emprego e renda, promovendo a profissionalização do setor, dando atenção a
áreas de vulnerabilidade social e de precarização urbana e a segmentos populacionais
marginalizados;
4.5 Promover a apropriação social das tecnologias da informação e da comunicação
para ampliar o acesso à cultura digital e suas possibilidades de produção, difusão e
fruição;
4.7 Aprofundar a inter-relação entre cultura e turismo gerando benefícios e
sustentabilidade para ambos os setores.

Destas estratégias, trazemos alguns exemplos de ações concretos de propostas no
PNC: a ação 4.1.4 - ‘Estimular pequenos e médios empreendedores culturais e a
implantação de Arranjos Produtivos Locais para a produção cultural’; a ação 4.4.2, que
estabelece parcerias com bancos estatais e outros agentes financeiros, desenvolvimento
de linhas de microcrédito destinadas à formação, pesquisa e atualização profissional e a
ação 4.5.1, que prevê a realização de programa de prospecção e disseminação de
modelos de negócios para o cenário de convergência digital. Por fim, a ação 4.7.4
‘Fomentar e fortalecer as modalidades de negócios praticadas pelas comunidades locais
e pelos residentes em áreas de turismo’.

2.7 Plano Nacional de Cultura - obra em progresso
Perpassando as diversas estratégias previstas no PNC - desenhadas a partir das 5
grandes Diretrizes definidas no Plano Nacional de Cultura – PNC, exemplificando com
ações concretas as propostas a serem implantadas para, assim, empreender-se o Plano nota-se uma riqueza de proposições e de “desejos nacionais”, a que se refere Lia
Calabre, quanto às formas de promover a cultura, propondo e disponibilizando, mesmo
que ainda um plano, alternativas de fontes de recursos para sua viabilidade.
Destacamos, em especial, aquelas estratégias que tratavam diretamente do tema do
financiamento/fomento à cultura.
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Além disso, ainda que em tese, a leitura do Decreto nos apresenta sinais de
demonstração da vontade e, também, de expectativas por parte dos dirigentes e dos
atores sociais que empreenderam o processo de construção do PNC, de que esta possa
vir a ser uma realidade. Por ser um Plano, é a expressão de desejos, isto é, uma “obra
em progresso”, por que demanda acompanhamento constante e a internalização dos
preceitos defendido no Plano. Assim sendo, esta “obra em progresso” é um exercício
permanente de aprimoramento da prática e de ajustes finos e faz-nos lembrar o nome do
último trabalho de Caetano Veloso, o CD “Cê”, lançado em 2009. A temporada de
shows teve um formato peculiar: os próprios ensaios ocorriam como em um estúdio,
onde a platéia interagia e até opinava. Desta experiência vemos algo semelhante ao
processo de construção das políticas culturais que acabamos de discorrer.
Citando o Longo Caminho, que José Murilo de Carvalho (2002) nos apresentou em
sua análise sobre o processo de desenvolvimento da cidadania no Brasil, e,
considerando o fato de o país ter uma história marcada pelo autoritarismo e
descontinuidades, entendemos o PNC constitui-se numa peça importante do exercício
da democracia e que, o documento em si, da forma com que foi elaborado, já cumpriria
a tarefa, a saber: propor caminhos para uma política pública para a democracia cultural.
Isto por que foi desenhando num contexto ainda de consolidação das politicas culturais
enquanto campo da gestão pública. Resta-nos o trabalho de manter a “espinha ereta” e o
espírito mobilizador para garantir a manutenção, a fiscalização e proposição sistemática
de atualizações para que as ações previstas no Plano Nacional de Cultura sejam de fato
concretizadas.
Assim, com este desafio, atualmente o Ministério passa por um momento
importante deste processo: planejar e traçar as prioridades do PNC para os próximos 10
(dez) anos. Desde o dia 21 de setembro de 2011, uma consulta pública foi aberta, por 40
dias, para que sugestões sejam dadas quanto à priorização e destaque das ações que se
transformarão em metas a serem alcançadas e, a cada 04 anos, haverá uma revisão do
Plano.
Conforme informação publicada no site do Ministério da Cultura26:
O PNC prevê a criação de planos setoriais, voltados para áreas específicas
como cultura popular, cultura indígena, moda, design, audiovisual e outras.
Para a elaboração destes planos, serão formados 19 colegiados, dos quais nove
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já foram implantados. O PNC prevê também a criação de planos territoriais nos
estados, municípios ou regiões determinadas. O MinC poderá dar ajuda técnica
aos gestores para a elaboração, monitoramento e avaliação destes planos. Em
2012, o Ministério vai produzir um guia orientador que será distribuído aos
municípios.

Outro desafio do Ministério da Cultura é a aprovação do PROCULTURA – Programa
Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura. No Capítulo 3 a seguir, passaremos À
analisse

do

Programa,

iniciativa

prevista

no

Plano

Nacional

de

Cultura.
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Capítulo 3

PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO E INCENTIVO À
CULTURA - PROCULTURA
Pluralidade, escolha e participação são a base da elaboração de uma
política cultural.

Isaura Botelho27

Diferente do que convencionamos chamar de democratização do acesso à cultura, a
democracia cultural está associada diretamente ao exercício da cidadania cultural de
gozo efetivo dos direitos culturais e trata de “favorecer e fornecer meios de
desenvolvimento e auto expressão de forma ampla e irrestrita para o indivíduo auto
empreender-se e cultivar suas próprias exigências e necessidades” (BOTELHO, 2001,
23-24). Seguindo esta pista, em Chauí (2006, p.136) vemos também que:

Democracia cultural é [...] assegurar o direito às obras culturais produzidas,
particularmente o direito de fruí-las, o direito a criar e produzir outras obras, e o direito
a participar das decisões sobre as políticas culturais [...] a cultura como direito do
cidadão e como trabalho de criação [...].

Ainda nesta perspectiva, Canclini reflete sobre “reinvenção da cidadania”, seguindo
a ideia de que, para uma nova cidadania, é preciso novos modelos e arranjos na relação
entre Estado e Sociedade, numa “reinvenção das políticas e da noção jurídica de
cidadania”, considerando a pluralidade e diversidade das múltiplas “identidades
transterritoriais” (CANCLINI, 2008, P. 78).
Por outro lado, por democratização da cultura considera-se a difusão às classes
populares das artes reconhecidas, movimento ocorrido inicialmente na França dos anos
60 e que, por muito tempo, serviu de modelo de política cultural. Segundo Teixeira
Coelho (1999), “no sentido mais corrente, democratização da cultura é na essência, um
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processo de popularização das chamadas artes eruditas (ópera, artes plásticas, musica
erudita, etc.)” (COELHO, 1999, p. 144). Neste sentido, o autor complementa:

Na base desses programas de popularização está a ideia de que diferentes segmentos da
população gostariam de ter acesso a esses modos culturais – ou poderiam ser
persuadidos a expor-se a eles – se se recorrer aos instrumentos adequados de educação,
sensibilização e facilitação dessas práticas ... à esta concepção opõe-se a da democracia
cultural ...para os defensores da democracia cultural, a questão principal não reside na
ampliação da população consumidora, mas na discussão sobre quem controla os
mecanismos de produção, e na possibilitação de acesso à produção de cultura em si
mesmo (Ibdem, 145).

Atento a estes autores e partindo das concepções do PNC – Plano Nacional de
Cultura, discutido anteriormente, este capítulo analisará o modelo de financiamento da
cultura proposto no Projeto de lei 6722/2010, o PROCULTURA - Programa Nacional
de Fomento e Incentivo à Cultura, culminância de debates e consultas públicas
realizadas entre 2003-2009. Esta análise tomará por base o documento do PNC e a
discussão entre a proposta do Projeto de Lei que se encontra em tramitação no
Congresso Nacional e o modelo atual, implementado desde 1993, o PRONAC –
Programa Nacional de Apoio à Cultura, cuja importância tornou-o o principal meio de
estímulo do financiamento da cultura. A análise dialogará todo o tempo com as noções
de democracia cultural e democratização da cultura. Uma das autoras fundamentais no
processo de construção desta análise é a Professora Ana Paula Paes de Paula, Adjunta
do CEPEAD, da UFMG, no artigo Administração Pública Brasileira entre o
Gerencialismo e a Gestão Social, publicado na RAE-Revista de Administração de
Empresas, FGV-SP. A autora analisa os instrumentos utilizados pelos governos FHC e
Lula na implementação de seus programas de governo em um modus operandi que a
Paula denomina como “vertentes Gerencial e Societal de gestão pública”. No diálogo
com Paula, será analisado o tema da administração pública no Brasil a partir de visões
diferentes de concepção e as possíveis influências que estas teriam sobre o modelo de
financiamento e gestão cultural do país. Desta forma, busca-se compreender os limites e
possibilidades da proposta do Projeto de lei 6722/2010, numa perspectiva de futuro, no
avanço das questões da política de acesso aos recursos e aos meios de produção cultural
no Brasil.
A opção por utilizar alguns pressupostos da autora, sistematizando sua contribuição
com outros autores, deve-se ao fato de ser este um tema ainda pouco explorado na
academia e que demanda estudos mais aprofundados, além de a autora trazer, com
propriedade, reflexões do ponto de vista da gestão, importantes para a análise dos dois
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programas citados. Além da pesquisadora, os conceitos e contribuições de outros
autores anteriormente já mencionados serão resgatados para efeito de enriquecimento de
nossa análise.
Como o cerne deste trabalho de pesquisa é o financiamento/fomento da cultura,
neste capitulo serão observados os conceitos previstos no PNC – Plano Nacional de
Cultura e serão analisadas as duas propostas de políticas de financiamento: o PRONAC
- Programa Nacional de Apoio à Cultura e o PROCULTURA - Programa de Fomento e
Incentivo à Cultura, onde serão consideradas quatro das variáveis usadas pela autora a
saber: ‘origem’ (ótica dos dois governos FHC e Lula), ‘projeto político’, ‘participação e
abordagem’, observando seus processos de construção e suas configurações políticometodológicas. Desta forma, os ‘avanços’ e ‘contribuições’ destes Programas no
processo de desenvolvimento da cultura serão observados. A análise será intercalada de
informações e dados do histórico do PRONAC em analogia ao PROCULTURA, com
vistas a verificar a existência dos preceitos da democracia cultural e cidadania cultural
deste último, previstos no Plano Nacional de Cultura - PNC.

3.1 - Democratização da Cultura e Democracia Cultural - Visão diversa da
gestão pública para a cultura
Numa perspectiva comparativa sobre administração pública, Ana Paula Paes de
Paula analisa em seu artigo Administração Pública Brasileira entre o Gerencialismo e a
Gestão Social (2005), publicado na Revista de Administração de Empresas, FGV-SP, o
que a autora chama de vertentes da administração pública: Vertente Gerencial e a
Vertente Societal e propõe uma agenda futura de investigações. Fazendo um retrospecto
das duas vertentes, comparando-os a partir de seis variáveis de observação: a ‘origem’,
o ‘projeto político’, as ‘dimensões estruturais’ enfatizadas na gestão, a ‘organização
administrativa’ do aparelho do Estado, a ‘abertura das instituições à participação social’
e a ‘abordagem de gestão’. Os ‘limites’ e ‘possibilidades’ de cada um dos modelos
também são discutidos neste trabalho da autora, das quais destacamos algumas destes
limites e possibilidades.
Segundo Paula, nos últimos 20 anos, a administração pública no Brasil tem suas
raízes, em “distintos projetos político-ideológicos” (PAULA, 2004, p. 40-41). Em pleno
processo de democratização, pelo qual passava o país nos anos 90, dois modelos de
gestão surgem com a pretensão ou promessa de buscar corresponder aos anseios da
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população, num contexto que demandava por respostas diante das transformações no
Brasil e no mundo, neoliberal em meio a crises sucessivas. Desta perspectiva, há um
primeiro modelo que se inspira na vertente gerencial, sob a tutela do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso. Já o segundo, segundo Paula “ainda em desenvolvimento”,
manifesta-se:
[...] Nas experiências alternativas de gestão pública, como os Conselhos, Gestores e o
Orçamento Participativo, e possui suas raízes no ideário dos herdeiros políticos das
mobilizações populares contra a ditadura e pela redemocratização [...] movimentos
sociais, os partidos políticos de esquerda e Organizações não governamentais [...]
(PAULA, 2004, p.37).

O “ideário gerencialista” era marca dos líderes dos países desenvolvidos e o uso
de práticas gerenciais eficientes, que pudessem responder às transformações, era
imperativo, diante da crise que afetava os países da Europa e consequentemente da
América Latina. Os governos de Margareth Thatcher e Ronald Reagan, para aumentar
os níveis de produtividade e sobreviver face aos avanços da competitividade
internacional de outros países, fazem liderança na adoção de práticas de eficiência em
gestão e lançam mão de valores e métodos que pudessem engajar seus cidadãos em um
projeto de enfrentamento dessas transformações: de um lado, os EUA, com a
valorização de excelência em gestão, com foco na reengenharia e excelência de
processos; do outro, a Inglaterra, resgatando valores como “empreendedorismo, esforço
e o trabalho duro [...], a ambição criativa, a inovação, a excelência, a independência, a
flexibilidade e a responsabilidade pessoal” (MORRIS, apud PAULA, 2004, p.37).
Analisando o caso brasileiro, a autora diz (ibidem, p.38):
A crise do nacional-desenvolvimentismo e as críticas ao patrimonialismo e
autoritarismo do Estado brasileiro estimularam a emergência de um consenso político
de caráter liberal que, segundo nossa análise, se baseou na articulação das seguintes
estratégias: a estratégia de desenvolvimento dependente e associado; as estratégias
neoliberais de estabilização econômica; e as estratégias administrativas dominantes no
cenário das reformas orientadas para o mercado [...] ideário que sustentou a formação
da Aliança social-liberal, liderada pelo PSDB.

Diante deste cenário e considerando o Brasil numa América Latina em pleno
processo de abertura política entre 1980-1990, a autora menciona os temas
“credibilidade, governabilidade e reforma do Estado” como questões prementes nas
pautas governamentais e também no debate público, portanto, campo fértil para uma
gestão focada na eficiência de processos e no uso de ferramentas de excelência e
resultados, visando corresponder às exigências dos organismos internacionais.
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Na contramão disto tudo, há o modelo de gestão na vertente Societal, que
emerge entre 1980/1990 e se manifesta visando a projetar um novo modus operandi de
desenvolvimento, baseado em práticas democráticas na forma de governar e, também,
na participação do conjunto da sociedade no intento de inaugurar uma nova relação
Estado e sociedade, de modo a responder efetivamente às demandas da população. O
pano de fundo era o contexto de profundas transformações, onde entidades sociais,
partidos políticos, intelectuais e grupos diversos conclamavam por uma reforma efetiva
do Estado, onde se constituíssem de acordo com Genro (ibidem, p.40):
Formatos institucionais que possibilitassem a co-gestão com os cidadãos nas decisões
públicas. Nesse processo, as políticas e ações governamentais conferem identidade aos
envolvidos, alteram o cotidiano da cidade e interferem na compreensão política de sua
cidadania.

É interessante notar os registros de Ana Paula Paes de Paula quando pensamos na
forma com que a política cultural brasileira vem se desencadeando nos últimos 20 anos.
Se, por um lado, democratizar o acesso à cultura é distribuir “tudo para todos”
(BOTELHO, 2001, p. 19-20) - numa perspectiva de oferta de cultura de modo
unilateral, onde o Estado provê o público de diversas atividades culturais com as artes
reconhecidas; por outro, democracia cultural é desenvolver uma parceria entre
sociedade e Estado para a construção de um projeto de política pública, onde os atores
sociais de diversos seguimentos e visões se envolvem e constroem proposições e
iniciativas. Nisto há distinção. No caso da Cultura, os partícipes demandam por fruição
e também por participação nas decisões sobre as políticas culturais, tanto na feitura de
uma agenda de programas e projetos culturais, quanto no destino dos recursos, das
agendas e dos projetos de interesse da maioria da população. Uma tarefa que não nos
parece fácil, tendo em vista o trabalho de mobilização e condução de uma organização
pública como o Ministério da Cultura em pleno processo de ressignificação diante dos
temas contemporâneos. Neste prisma, as “programações e projetos culturais” estariam
pautados sob uma outra concepção de cultura, mais ampliada: “a cultura para a
cidadania, como prática de democracia cultural e como trabalho de criação” onde os
atores sociais são partícipes e não apenas receptores de conteúdo, mas também “sujeitos
sociais e históricos” (CHAUÍ, 2006, p. 66 e 72).
Com as ponderações de Paula e diante de nossas reflexões, apresentadas nos
capítulos anteriores, há um ponto de atenção: sob uma outra concepção do modelo de
administração pública Gerencial, no campo da cultura, a democracia e cidadania
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culturais, possivelmente, não teriam lugar em função da abordagem deste tipo de gestão,
pois democratização da cultura e democracia cultural seriam conceitos atrelados a
projetos político-ideológicos diversos e, portanto, com propósitos igualmente diferentes.
Isto por que, no primeiro conceito, democratização da cultura como um modo de gestão
cultural é focado na distribuição eficiente da ação cultural, muito utilizado na França
dos anos 60, baseado em pesquisas, métricas e ações estratégicas do Estado, embora
descentralizadas, demonstraram-se ineficientes. O que pode denotar, de acordo com
Botelho (2001, pp.19-20), uma

Falsa democratização da cultura, reforço de artes eruditas em detrimento das artes
tradicionais de origem nas regiões diversas daquele país, num claro desconhecimento
das aspirações do povo francês... onde há o acesso ampliado, mas não necessariamente
a todos os públicos, pois não ocorre a sua renovação ...e a distribuição acaba por ocorrer
aos mesmos públicos... já formados do ponto de vista de interesse pelas artes em geral.

Já no segundo conceito, democracia cultural (ibidem)

A questão principal não reside na ampliação da população consumidora, mas na
discussão sobre quem controla os mecanismos de produção cultural e na possibilidade
do acesso à produção de cultura em si mesma...não na noção de serviços culturais a
serem prestados à população, mas no projeto de ampliação do capital cultural de uma
coletividade, num sentido mais amplo desta expressão.

Neste sentido, Paula menciona a ênfase dada pela administração Societal na
“dimensão sócio política”, contrária à vertente Gerencial, cuja ênfase recai apenas sobre
as “dimensões econômico-financeira e institucional-administrativa” em detrimento da
dimensão social (PAULA, 2004, p. 40). Isto apenas reforça o fato de que ambos os
modelos carregam em si objetivos bastante específicos. Se, por um lado, o Gerencial
foca na eficiência e resultado, portanto na objetividade das formas de gerir, sem
considerar as dinâmicas sociais e respondendo a exigências e recomendações dos
organismos internacionais para o enfretamento da crise; por outro, o modelo Societal
enfatiza a mobilização e a participação, visando um novo modelo de desenvolvimento
que requer uma relação parceira entre Estado e sociedade. Em que pesem os problemas
enfrentados pelos dois modelos, o Brasil vem passando por profundas transformações
nas últimas três décadas e, empreender um modus operandi na administração pública,
que corresponda às reais demandas da população, tem sido um desafio constante para os
governantes, sendo que os modelos de administração citados por Paula (2004, p.40)
apresentam fragilidades e potencialidades:
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A vertente Gerencial
Opera em centralizar, enfatiza as estruturas e ferramentas de gestão seguindo
recomendações de outrem...possui clareza de objetivos e em relação à organização do
aparelho do estado, usando métodos gerencialistas que vêm melhorando a eficiência no
setor público....

Já a vertente Societal (ibidem),
Não elaborou de forma sistemática, alternativas de gestão coerentes com seu projeto
político...tampouco conseguiu desenvolver uma estratégia que articule as dimensões
econômico-financeira, institucional-administrativa e sociopolítica da gestão pública.

Buscando avaliar limites e possibilidades dos dois modelos, Paula menciona que
há contraste entre o “centralismo e o estruturalismo da administração pública gerencial e
a abertura e o dinamismo da administração pública Societal”, o que nos explica,
segundo a autora, origens e projetos políticos diferentes dos dois modelos. Neste
sentido, Paula (ibidem) propõe que seja

Superado o paradigma econômico na condução da gestão pública, questão discutida no
passado por Guerreiro Ramos (1983) quando propôs o paradigma paraeconômico...com
formas de organização para além das organizações econômicas, propondo a elaboração
de um novo modelo de alocação dos recursos públicos para contemplá-las.

Desta forma, algumas questões nos parecem oportunas: o que de fato faz com
que uma gestão pública se efetive e cumpra seu papel de condução de um projeto de
políticas públicas? Seria o caso de concebermos uma gestão onde o melhor dos dois
modelos pudesse ser apropriado? Paula não se arrisca a fazer o que ela chama de
“reducionismo” ou simplificação, mas deixa pistas de que ambos podem ter aspectos
passíveis de adoção para uma administração pública em tempos de globalização, tanto
eficiente quanto eficaz, capaz de trazer resultado e efetividade no seu propósito. (ibdem,
p. 47).
Desta reflexão, lembramos Rubim quando fala das três tristes tradições:
“ausência, instabilidade e autoritarismo”, citado no capítulo anterior (RUBIM, 2007,
p.11). Como estamos falando de modelos de gestão, a tradição instabilidade nos reporta
ao tema pelo fato de o Brasil ter vivenciado, historicamente, inconstâncias e mudanças
sucessivas de direcionadores nas políticas públicas em diversos setores, sendo o campo
das políticas sociais (e, no caso, a cultura) um dos que mais sofrem. Além disto, há uma
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insuficiência de meios e instrumentos (como indicadores, pesquisas, mecanismos de
controle, e afins) que, associados à análise das dinâmicas sociais, poderiam servir de
suporte ao trabalho eficaz da administração pública, possibilitando-lhe fluir e ser
sistemática e duradoura. Nestes termos, no campo da cultura, espera-se uma gestão tão
eficiente nos processos quanto eficaz e atenta às dinâmicas sociais, traduzidas em
política públicas que possam resistir às intempéries dos governos, digamos, “mutantes”.
Ou seja, política cultural onde se concretizem ações que contribuam efetivamente para o
desenvolvimento da sociedade. Isto quer dizer investimentos, “[...] ainda que iniciais, do
Ministério da Cultura junto com o IPEA e IBGE, no sentido de produzir uma série de
informações culturais que adquiram notável funcionalidade [...]” (RUBIM, 2007, P. 1617).
Para Rubim, o Plano Nacional de Cultura, o Sistema Nacional de Cultura, além
das ações previstas no Marco Regulatório da Cultura, seriam outros indicativos de uma
perspectiva de estabilidade e de “consolidação de políticas” e que, na discussão de
Paula, no que tange ao tema da eficiência, o modelo de gestão Societal ainda não
desenvolveu instrumentos suficientes (ibdem, 2007, p. 17).
A partir deste conjunto de ideias e conceitos sobre aspectos da administração
pública no Brasil, nos debruçaremos a seguir na análise do PROCULTURA em
contraponto ao PRONAC. Os dois Programas apresentam características e conceitos
que perpassam o que Ana Paula Paes de Paula chamaria de

variável “projetos

ideológicos diferentes” (PAULA, 2004, p 40). Embora óbvia, a idéia de que cada um
deles reflita a visão de mundo dos governantes pelos quais foram concebidos, nos
parece oportuno levantar algumas questões: de que forma o Brasil, ainda imerso na
tradição patrimonialista e clientelista, vem se encaminhando para uma administração
pública condizente com os interesses da sociedade e que, ao mesmo tempo, contribua
para o avanço do desenvolvimento no país, não apenas econômico, mas também social e
institucional? No tocante às Políticas Culturais, fica-nos a questão, por hora, suspensa e
procuraremos, nas próximas análises, dirimi-las, com especificidade para o tema do
financiamento.
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3.2 PROJETO DE LEI nº 6722/2010 - Programa Nacional de Fomento e
Incentivo à Cultura - PROCULTURA
Ainda em tramitação, e elaborado com a perspectiva de ser um modelo de
financiamento da cultura que contemple os diversos interesses da sociedade e contribua
para minimizar as desigualdades e distorções do uso do dinheiro público para o setor, o
PROCULTURA – Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura - é fruto do
trabalho de discussão iniciado nos debates da II CNC, seguido de encontros setoriais,
discutido em torno da proposta apresentada pelo Ministério da Cultura, chamado
inicialmente de PROFIC28. A necessidade de modificar o cenário de concentração de
recursos, muito voltado para as regiões sul e sudeste, é a principal justificativa do
Ministério da Cultura – MinC para a reforma do PRONAC – Programa Nacional de
Apoio à Cultura, vulgo Lei Rouanet, atual instrumento de incentivo à cultura que se
tornou, invariavelmente “O” modelo a ser seguido como política pública de
financiamento da cultura no país.
Verifica-se, nos documentos disponibilizados pelo Ministério da Cultura, que o
PROCULTURA - Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura contempla
mudanças tais como: o fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura, a transferência de
recursos da União aos estados e municípios, a criação de fundos setoriais para cada
linguagem artística, entre outros. Com o PROCULTURA são esperados avanços na
proposição de política de financiamento público para a cultura que minimizem os
efeitos negativos do modelo anterior, o PRONAC, acerca da distribuição dos recursos e
meios para fruição e produção de bens culturais.
Considerando as vertentes da gestão Gerencial e Societal anteriormente descritos
por Ana Paula Paes de Paula, entendemos que o processo de elaboração do
PROCULTURA se aproximaria do modelo de gestão Societal por motivos que a seguir
explanaremos.

Embora nos pareça uma conclusão antecipada e sabendo das

dificuldades de empreender os reais avanços que a prática do fomento à cultura
demanda, podemos dizer que a proposta do instrumento legal de definição da política de
financiamento para a cultura, o PROCULTURA, inicia seu caminho de um modo que
chama atenção pelo aspecto da participação e mobilização: A demonstração disso são os
encontros e eventos realizados em torno deste projeto de lei o PROCULTURA
elaborado a partir de mecanismos de participação e encontros em diversas cidades
28

Talvez possamos mesmo filiar o novo projeto de lei aos primeiros diálogos do Ministério da Cultura com a
sociedade civil com os seminários Cultura para Todos realizados ainda em 2003.
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brasileiras, além da realização de uma consulta pública no ano de 2009, de onde recebeu
grande volume de proposta e sugestões, numa que dinâmica nos parece sinalizar
indicativo de um processo democrático de construção, já na sua gênese.

O projeto de lei que prevê mudanças da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como
“Nova Lei Rouanet”, já tem data para vir a público. O texto irá para consulta pública no
dia 23 de março. A minuta do projeto que altera lei de incentivo foi enviada à Casa
Civil pela pasta do ministro Juca Ferreira no dia 19 de fevereiro. A abertura da consulta
pública permitirá que entidades do setor, produtores culturais, empresas e artistas façam
sugestões ao projeto durante um período de 45 dias;29.

Em março de 2009 foi realizada a abertura da consulta pública, promovida pela Casa
Civil e Ministério da Cultura que permitiu entidades do setor, produtores culturais,
empresas e artistas pudessem dar sugestões ao projeto de lei cujo teor prevê mudanças
da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como “Nova Lei Rouanet”. A consulta ocorreu
durante um período de 45 dias. Segundo dados do MINC30 que compilou as sugestões
enviadas à consulta, cerca de 876 sugestões foram enviadas de mais de 185 instituições
e pessoas físicas. Além destas sugestões 30 propostas – perfazendo 904 propostas foram enviadas em separado pelo GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Entidades,
já que este optou por elaborar um documento com as sugestões, recomendações e
princípios norteadores para a discussão do tema, fruto do 1º Fórum de Investidores
Privados em Cultura: A Reforma da Lei Rouanet, realizado em São Paulo, em março de
200931.
Após inúmeros debates em todo o país, com destaque para os Diálogos Culturais
realizados em 19 cidades pelo então Ministro da Cultura, Juca Ferreira32, durante todo o
governo Lula, o que se verifica é que há uma concordância entre os diversos segmentos
da atividade cultural no que concerne ao que a Lei Rouanet trouxe de contribuições para
o amadurecimento do mercado cultural, tanto do ponto de vista da qualificação e
ampliação dos investimentos, quanto da profissionalização dos gestores e empresários
do setor cultural. Entretanto, o que se pretende discutir aqui é a existência ou não de um
29

http://www.cultura.gov.br/site/2009/03/16/projeto-de-nova-lei-rouanet-vai-a-consulta-publica/Acessado
em 28/10/2011.

30

http://www2.cultura.gov.br/sugestoesrouanet/
Investidores sociais entregam diretrizes para reforma da Lei Rouanet
http://www.culturaemercado.com.br/site/noticias/investidores-sociais-entregam-diretrizes-para-reformada-lei-rouanet/
31

32

Diálogos Culturais – Encontros realizados pelo MINC durante 2009-2010 para discutir a proposta de
mudança da Lei Rouanet/PRONAC. A proposta foi inicialmente chamada de PROFIC, e atualmente
PROCULTURA.
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projeto de política de Estado que de fato contemple os preceitos da democracia cultural,
levando em conta a promoção, o fomento e o investimento com ou sem retorno
comercial nas diversas expressões culturais brasileiras, nas diversas regiões e dos
diversos formatos e referências conceituais, de forma participativa e plural. Isto,
considerando as recomendações internacionais dos documentos que balizam as políticas
culturais.
Ou seja, pretende-se discutir a existência de uma atuação efetiva e sistemática do
Estado no campo da cultura, desde que e principalmente, em sintonia com a sociedade,
conforme previsto no Plano Nacional de Cultura – PNC que define a função do Estado
como “regulador e fomentador” das políticas culturais. Em que pesem as contribuições
trazidas com a experiência dos 20 anos do PRONAC/Lei Rouanet, diversas distorções e
reprodução de um modelo desigual e concentrador foram identificados ao longo destes
anos e fazer uma releitura deste importante instrumento de financiamento da cultura fazse necessário, especialmente para o momento atual, quando já possuímos uma política
pública desenhada no PNC.
A análise a seguir pode nos dar pistas para compreender o projeto político das duas
propostas, PRONAC E PROCULTURA e de que forma o PROCULTURA pode vir a
ser um instrumento que avance nas questões do acesso aos recursos destinados ao fazer
cultural, minimizando distorções, ainda que em tese, visto tratar-se de um Projeto de lei
ainda em tramitação. Por esta razão, mudanças efetivas no trato com as questões do
financiamento da cultura são necessárias, sendo o PL nº 6722/2010 – o
PROCULTURA, nos parece ser a tentativa de refletir estas aspirações, cujos debates
ocorridos em torno da reforma da Lei Rouanet, bem como na feitura do Plano Nacional
de Cultura, trouxeram contribuições.

Mas afinal do que trata o PROCULTURA?
Segundo o texto original do Projeto de lei 6722/2010,
A nova Lei fortalece o orçamento: cria um novo Fundo Nacional de Cultura...
Desburocratiza ...fortalece a noção de cultura como polo estratégico de um novo ciclo
de desenvolvimento humano no país, ligado às metas de universalização do acesso,
defesa da diversidade e fomento à criatividade cultural, além do desenvolvimento da
economia da cultura no Brasil...amplia os recursos de financiamento à cultura, com
equilíbrio entre o orçamento público (com recursos da União, mas também por meio do
incentivo fiscal às empresas) e de fontes da iniciativa privada, de forma a constituir um
sistema integrado e autossustentável”.33

33

http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2010/01/projeto-15-28jan10-web.pdf. Acessado em 23/09/2011.
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De acordo com a publicação Nova lei da Cultura, publicação institucional de
2009,elaborada pelo Ministério da Cultura para fomentar debate e esclarecimento sobre
a proposta de reforma da Lei, estes são os aspectos que configuram, em linhas gerais, a
proposta do PROCULTURA – Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura,
que pretende alterar o cenário atual dos investimentos para a cultura, promovendo a
ampliação da participação popular, a democratização dos recursos e a transparência de
seu uso, criando fundos setoriais das diversas linguagens artísticas, além de buscar
descentralizar a produção cultural muito focada, hoje, nas regiões de maior IDH do país.
No entanto, uma questão que chama atenção é que em grande parte dos debates
nas redes sociais, jornais e meios diversos, a “nova lei” está associada mais a uma
reforma do que, de fato, a uma inovação. E, ainda assim, há uma divisão razoável entre
dois grupos do debate nacional em torno da nova proposta: aqueles que defendem a
Rouanet e aqueles que defendem mudanças efetivas, que minimizem as distorções.
Porém, em leituras feitas nos diversos documentos oficiais, inclusive das duas propostas
- PRONAC/Lei Rouanet e o PROCULTURA, o PL 6722/2010, e observando os debates
públicos identifica-se a manutenção de muitos aspectos da lei anterior, mas apontando
mudanças qualitativas no trato com os temas da distribuição dos recursos, da
descentralização e da transparência de seu uso e, principalmente, do acesso.
Neste sentido, para ilustrar esta questão acerca das contribuições do PRONAC,
lembramos Cunha (2006, pp. 73-82), quando discorre em seu artigo O programa
Nacional de Apoio à Cultura como embrião do Sistema Nacional de Cultura:

[...] O PRONAC identifica-se como instrumento normativo precursor à construção de
um Sistema Nacional da Cultura [...] demonstrando-se que nele encontra-se embutida,
ainda que de forma acanhada, a idéia de organização sistêmica da cultura, a partir da
qual se almeja otimizar o desenvolvimento das atividades culturais, sobremodo naquilo
que atine, nos termos de nossa Constituição Federal, às responsabilidades dos diversos
entes políticos da federação brasileira [...].

Bastante elucidativa a citação em que Cunha nos remete ao fato de que o
mercado cultural, nos últimos anos, teve um aumento nos investimentos para a cultura
de proporções jamais encontradas, exceto pelos investimentos realizados pelos governos
autoritários de Vargas e Geisel. Por outro lado, em um panorama rápido sobre
mudanças e valendo-se de trechos de textos que falam do assunto no site do Ministério
da Cultura, apontamos a seguir as principais alterações (que serão detalhadas mais a
frente), as quais apresentam razoável mudança de conceito e impacto para o modo como
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deverão ser as práticas de gestão cultural e de mobilização de recursos, a partir da
aprovação e implementação da “nova Lei”. Abaixo serão comentadas as principais34.
O FNC – O Fundo Nacional de Cultura, que antes permitia doação com 80% a
20% de contrapartida, agora poderá “fazer empréstimos, associar-se a projetos culturais
e fazer repasse para fundos municipais e estaduais”, buscando atrair mais produtores
culturais, sendo uma alternativa frente ao incentivo fiscal. Já a renúncia fiscal também
sofre alteração, ampliando e graduando faixas de abatimento no Imposto de Renda, que
antes eram duas (30% e 100%), agora tem também mais quatro: 60%, 70%, 80% e 90%.
Outra novidade é a ampliação e potencialização do grau de importância dado à
CNIC – Comissão Nacional de Incentivo e Fomento á Cultura.
A Comissão foi ‘remodelada’ na sua composição, agora mais paritária, tendo
também as CNICs Setoriais, pelas linguagens artísticas, a exemplo de: Setorial de
Música, Setorial de Artes Cênicas, Setorial de Acesso e Diversidade, etc. A Comissão
terá o papel de definir critérios, diretrizes e prioridades dos projetos, de acordo com
enquadramento destes nas faixas de percentuais acima citadas, indo além da análise do
orçamento e observando critérios dentro das três dimensões da cultura: econômica,
simbólica e social, contidas no Plano Nacional de Cultura. “O objetivo da mudança é
permitir uma maior contribuição das empresas e que, projetos com menor atratividade
de investimento, tenham faixa de renúncia maior”, atraindo investidores. Já o Ficart – O
Fundo de Investimento Cultural e Artístico, um dos mecanismos de financiamento
previsto no Projeto de Lei, sofreu, por sua vez, poucas mudanças e o PROCULTURA
“vai aumentar a atratividade, com maior dedução fiscal”. Por fim, o Vale Cultura – que
prevê “injetar, pelo menos, R$ 7,2 bilhões por ano, o que é mais de seis vezes o
montante atual da Rouanet”.
O resumo acima ilustra um pouco do que se propõe como alterações para a
“nova Lei” no intuito de trazer avanços significativos rumo à democracia cultural.
Assim, passaremos a seguir à análise descritiva do PL 6722/2010 – o PROCULTURA.
Quanto à questão de ser ou não a “reforma da lei Rouanet” ou uma “nova Lei”, isto
poderá surgir ao longo da análise, tendo em vista que serão consideradas para esta
discussão algumas variáveis que poderão auxiliar na compreensão da proposta do
Projeto de Lei e que podem ter um teor renovador ou não em relação ao PRONAC/Lei
Rouanet.

34

http://blogs.cultura.gov.br/blogdarouanet/o-que-muda-na-lei-rouanet/. Acessado em 24/10/2010.
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O que nos parece ser ponto de atenção é que há um movimento no sentido de
propor algo que seja capaz de responder às novas demandas das políticas culturais no
mundo contemporâneo, no que tange à diversidade e também à economia da cultura.
Além disso, o aproveitamento de parte das proposições contidas na lei anterior, ao
contrário de ser algo pouco criativo, pode sinalizar e reforçar os benefícios e
contribuições que o PRONAC/Lei Rouanet proporcionou ao setor cultural e à forma de
pensar e de fomentar a cultura no Brasil. Neste sentido, isto poderá contribuir para a
reflexão sobre as críticas existentes do possível dirigismo que o Estado estaria impondo
na proposição do PROCULTURA.
O PL 6722/2010, possui 08 (oito) capítulos, dentre os quais destacaremos os
capítulos I, II, IV, e VI, que são, possivelmente, os que apresentam as maiores
mudanças de redação e conceito em relação ao PRONAC/Lei Rouanet. Mas, faremos
algumas ponderações ao Capítulo V, pois se trata do acompanhamento, monitorado e
sistematizado do PROCULTURA e chama a atenção por demonstrar ser iniciativa
relevante quanto à coleta e sistematização de dados, estatísticas e informações no campo
da cultura, e que poderão auxiliar na definição de estratégias e de novas abordagens
acerca das políticas culturais.
Portanto, para a análise das características do PROCULTURA e suas possíveis
contribuições, com vistas ao alcance dos objetivos da política pública para a cultura,
previstas no PNC, serão destacados os capítulos e considerados os seguintes aspectos:
 Tipo de alteração proposta em relação à Lei Rouanet/PRONAC,
 Inovação e Avanços,
 As possíveis lacunas, e
 A associação aos preceitos da democracia/cidadania cultural.
É importante ressaltar que o Capítulo I Das Disposições Gerais, do Projeto de
Lei nº 6722/2010, nos parece destacar-se entre os demais por tratar, principalmente, de
temas que darão norte aos mecanismos e instrumentos descritos nos outros capítulos,
especialmente no trato das questões ligadas a Definição do PROCULTURA, aos
Objetivos e Ações, à Participação, aos Procedimentos e aos Critérios de avaliação de
projetos. Por esta razão, procederemos a análise detalhada deste Capítulo, considerando
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que, em muitos momentos, serão antecipados ou detalhados assuntos contemplados nos
capítulos seguintes, que, no PL, ganham destaque em separado.
O Capítulo I, sob o título Disposições Preliminares, traz a definição, o conceito, a
finalidade e os objetivos do PROCULTURA, além dos temas da Participação, Procedimentos e
Critérios de Avaliação de projetos, tendo a CNIC, Comissão Nacional de Incentivo e Fomento à
Cultura, como órgão paritário, encarregado da definição das diretrizes para a distribuição dos
recursos, bem como de avaliação dos projetos apresentados.

O Capítulo II, intitulado Fundo Nacional de Cultura, enfoca a finalidade,
constituição, aplicação e origem dos recursos, além dos Fundos Setoriais. O Capítulo
III do Apoio ao Financiamento do Sistema Nacional de Cultura estabelece regras sobre
as formas de transferências de recursos para os estados e municípios (que está associado
ao PEC 150/2003, em tramitação no Congresso Nacional, além de mencionar os
conselhos como forma de estímulo à organização da sociedade civil, em parceria com o
Estado, na formação destes conselhos, de modo a conferir transparência no modo de
gerir os recursos públicos. Já o Capítulo IV, discorre sobre o principal tema de reforma
da lei Rouanet: Incentivo Fiscal a Projetos Culturais. As regras de percentuais de
dedução e a questão do credenciamento de projetos e de empresas aptas para participar
deste mecanismo são descritos neste capítulo, onde são destacadas as principais
mudanças propostas em relação à Lei Rouanet.
Outro capítulo que se destaca é o Capítulo V, sobre o tema da transparência e
intitulado de Acompanhamento e Gestão dos Recursos do PROCUTURA, uma
inovação na “nova lei” que define formas e instrumentos de monitoramento dos dados
do Programa, para efeito de avaliação dos avanços e dos “números da cultura”. O Ficart
consta do Capitulo VI, onde poucas alterações foram inseridas, se prevê incentivar o
uso ampliado deste mecanismo. Por fim, os Capítulos VII e VIII que, respectivamente,
tratam das penalidades e das disposições finais quanto às regras do uso da marca do
ministério e a instituição do Prêmio de Teatro Brasileiro, entre outros.
Seguem, então, a análise do Projeto de Lei nº 6722/2010, “que institui o Programa
Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura - Procultura e dá outras providências”.
Temos no Capítulo I, art. 1º Do Procultura,

Art. 1o Fica instituído o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura Procultura, com a finalidade de mobilizar e aplicar recursos para apoiar projetos
culturais que concretizem os princípios da Constituição, em especial os dos arts. 215 e
216.
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O termo “concretizem os princípios da constituição” abre importante questão sobre
os avanços que as políticas culturais alcançaram nos últimos anos: a inserção dos Art.
215 e 216 na Constituição Federal de 1988, que inscrevem estes direitos culturais na
Carta Magna, revelando-se importante conquista por serem, assim, reconhecidos
constitucionalmente.

Desta

forma,

ao

menos

teoricamente,

a

proposta

do

PROCULTURA tem suas premissas referenciadas em valores e avanços no campo das
políticas culturais contemporâneas, calcadas na diversidade e nos direitos culturais,
tendo em vista o Art. 215 valer-se das recomendações da Convenção para a Promoção
e Proteção da Diversidade Cultural.
No Art. 2º são estabelecidos os mecanismos pelos quais será implementado o
PROCULTURA e, neste sentido, destacamos uma novidade: A criação do Vale-Cultura:

Art. 2º. O Procultura será implementado por meio dos seguintes mecanismos, entre
outros:
I - Fundo Nacional da Cultura - FNC;
II - Incentivo Fiscal a Projetos Culturais;
III - Fundo de Investimento Cultural e Artístico - Ficart; e
IV - ValeCultura, criado por lei específica.
Parágrafo único. Os mecanismos previstos neste artigo deverão observar os limites de
disponibilidade orçamentária e de teto de renúncia de receitas constantes da Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Os mecanismos citados, que já constavam na Lei Rouanet, sofreram - em maior
ou menor escala - alterações significativas, que serão detalhadas mais a frente,
ressaltando que, as mudanças ocorridas, são as que mais impactam o atual modelo de
financiamento da cultura, principalmente sobre o uso dos incentivos fiscais e sobre o
Fundo Nacional de Cultura. Porém no que concerne a ‘inovação’, ou pelo menos em
uma ‘novidade’ (grifo nosso) o item IV, que prevê a criação do Vale-Cultura para
trabalhadores com até cinco salários mínimos, se destaca como elemento novo e
possivelmente um avanço. A distribuição do vale mensal de R$ 50 está prevista a ser
feita pelas empresas que aderirem, sendo que o projeto tramita no congresso com o PL –
5798/09. A iniciativa incentiva o consumo de produtos e serviços culturais e, ao mesmo
tempo, mobiliza empresários para a oferta de mais um benefício aos seus empregados.
Esta ação parece indicar um esforço do poder público em popularizar o consumo e
fruição de bens culturais por meio de um instrumento que dá escala para o alcance de
seus objetivos, visto que, o uso deste mecanismo, pode trazer um número considerável
de pessoas do mundo do trabalho para o acesso e usufruto de produtos culturais. Porém,
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vale lembrar que, é necessário que este benefício seja extensivo a mais cidadãos além
do público prioritário: trabalhadores em atividade.
Para Jorge Muzy, presidente da MuzyCorp e um dos idealizadores do Vale
Cultura, “O Vale Cultura é parecido com o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), o ticket que cada empresa dá ao Funcionário que pode abater 15% do preço da
refeição” 35. Para a atual Ministra da Cultura, Ana Buarque de Hollanda,

É preciso voltar a atenção para o trabalhador brasileiro e deixar a cultura presente no
seu dia a dia. Por isso, trabalhadores que recebem até 7 salários mínimos e que possuem
necessidades especiais vão ter direito ao vale. Eles poderão ir aos cinemas, teatros,
museus, comprar livros e discos”36.

A previsão é de que pelo menos 12 milhões de trabalhadores possam se
beneficiar deste item em sua cesta básica de consumo. Com saldo de até R$ 50,00 por
mês, por trabalhador, o Vale Cultura será usado para o consumo de bens culturais como
Cds, Livros, Dvds, ingressos de espetáculos, entre outros. O valor do vale leva em
consideração o orçamento familiar do trabalhador e beneficia o trabalhador, sem que se
onere seu contracheque. Muito embora a adesão pelas empresas ao Vale-Cultura já
contribui para sua viabilidade, vale destacar que ele é mais um dos possíveis
mecanismos de fomento a Cultura mas que não somente ele, visto que outros
mecanismos no seu conjunto podem contribuir para a efetividade de um financiamento à
Cultura consistente e duradouro e menos afeito aos ânimos do mercado.
Já no Art. 3º, quando se define os objetivos do PROCULTURA, dos 18
objetivos descritos, serão pontuados 11 deles, que servirão de destaque neste trabalho
por trazerem elementos que demonstram a intencionalidade de ação de caráter mais
universalista e de alinhamento com conceitos como diversidade, acesso irrestrito e
fruição, aspectos já discutidos nos capítulos anteriores e que estão relacionados com a
democracia e cidadania cultural.

Art. 3o O ProCultura promoverá o desenvolvimento cultural e artístico, o exercício dos
direitos culturais e o fortalecimento da economia da cultura, tendo como objetivos:
I - valorizar a expressão cultural dos diferentes indivíduos, grupos e comunidades das
diversas regiões do País e apoiar sua difusão;
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http://valecultura.blog.br/2010/01/14/jorge-muzy-fala-sobre-vale-cultura-e-concurso-filma-brasil-ementrevista-para-a-radio-cbn/. Acessado em 28/10/11.
36
http://blogs.cultura.gov.br/valecultura/congresso-analisa-vale-cultura-de-r-50-mensais/ - acessado em
24/10/2011.
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II - apoiar as diferentes iniciativas que fomentem a transversalidade da cultura, em áreas
como educação, meio ambiente, saúde, promoção da cidadania e dos direitos humanos,
ciência, economia solidária e outras dimensões da sociedade;
III - estimular o desenvolvimento cultural em todo o território nacional, buscando a
superação de desequilíbrios regionais e locais;
IV - apoiar as diferentes linguagens artísticas, garantindo suas condições de realização,
circulação, formação e fruição nacional e internacional;
...omissis...
VII - ampliar o acesso da população brasileira à fruição e à produção de bens, serviços
e conteúdos culturais, valorizando iniciativas voltadas para as diferentes faixas etárias;
VIII - desenvolver a economia da cultura, a geração de emprego, a ocupação e a renda,
fomentar as cadeias produtivas artísticas e culturais, estimulando a formação de relações
trabalhistas estáveis;
...omissis...
XI - valorizar a relevância das atividades culturais de caráter criativo, inovador ou
experimental;
XII - apoiar a formação, capacitação e aperfeiçoamento de agentes culturais públicos e
privados;
...omissis ...
XV - apoiar a dimensão cultural dos processos multilaterais internacionais baseados na
diversidade cultural;
XVI - valorizar o saber de artistas, mestres de culturas tradicionais, técnicos,
pesquisadores, pensadores e estudiosos da arte e da cultura; e
XVII - fortalecer as instituições culturais brasileiras.

Nestes destaques, um ponto de atenção são os objetivos dos incisos citados
acima, tais como o I, II, III, IV e VII, do Art. 3º, quando mencionam a “[...] valorização
das expressões culturais nas diversas regiões [...] com equilíbrios regionais e locais [...]
nas diferentes linguagens [...] e que fomentem a transversalidade [...] iniciativas para
diferentes de faixas etárias [...]”. Estes incisos reforçam a questão da distribuição e
principalmente da desconcentração de ações de investimentos, cuja importância se dá
pelo fato de ser um dos problemas de maior impacto nos níveis de desequilíbrio no
financiamento da cultura no país, pois pelo menos “79,11% dos recursos disponíveis na
renúncia fiscal ficam na região sudeste contra 3,84% centro-oeste; 9,69% sul; 6,91%
nordeste e 0,45% norte”, segundo a publicação Nova Lei da Cultura (2010, p. 7)37,
disponível no blog do Ministério da Cultura.
37

http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2010/01/projeto-15-28jan10-web.pdf - Acessado em
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Os itens supracitados também se destacam por contemplarem o estímulo à
integração entre as linguagens e áreas como saúde e educação e também a
diversificação de públicos e faixas etárias. O que se nota é que, a questão do alcance do
público e de sua renovação, é parte das preocupações que envolve o Projeto de Lei
6722/2010. Estes aspectos estariam relacionados com a democracia cultural quando
propõem, não apenas ampliar a oferta, mas também “diversificar e renovar os públicos”
que consomem os produtos e serviços culturais, com uma perspectiva de disponibilizar
e co-gerar programas e projetos para diversos grupos de pessoas, em diversas
oportunidades. (BOTELHO, 2011, 20-22).
Outro destaque é o item VIII, sobre Fomento de Cadeias Produtivas

para

desenvolver a economia criativa, um tema novo no Brasil que traz discussões, as quais
vêm sendo aprofundadas, em torno das possibilidades e oportunidades de iniciativas que
potencializem economicamente as regiões e expressões culturais do país, visando
promover o desenvolvimento socioeconômico de regiões diversas. Já os itens XI, XV e
XVI, tratam das atividades “[...] inovadoras e experimentais [...] da valorização dos
saberes de mestres e artistas tradicionais [...] e do fortalecimento das instituições
culturais brasileiras [...]”, o que nos remete ao fato de que estes contemplam assuntos
muito ligados, não apenas a preservação, mas também ao estimulo à inovação, temas tão
caros para o Brasil em termos de globalização, em que educação de qualidade e
investimento em pesquisas ainda são uma lacuna.
O Projeto Ação Griô38 poderia ser um exemplo de incentivo à expressão e
valorização dos diálogos entre a tradição oral e a educação formal para o
“fortalecimento da identidade do povo brasileiro e o reconhecimento do lugar social,
econômico e político dos griôs e mestres de tradição oral”. Por meio de editais públicos,
a Ação Griô Nacional é uma iniciativa do Ministério da Cultura, em parceria com o
Ponto de Cultura Grãos de Luz/Bahia, que apoia projetos pedagógicos que contemplem
as práticas da oralidade, dos saberes e dos fazeres dos Mestres e Griôs, através das
parcerias dos Pontos de Cultura com escolas, universidades e entidades do terceiro
setor.

38

A Ação Griô Nacional é uma ação compartilhada no âmbito do Ministério da Cultura através da
Secretaria de Cidadania Cultural, SCC-MinC e o Ponto de Cultura Grãos de Luz/Lençois-BA, visa a
preservação das tradições orais das comunidades e a valorização dos Griôs, Mestres e Aprendizes
enquanto patrimônio cultural Brasileiro.
http://www.cultura.gov.br/culturaviva/category/cultura-e-cidadania/acao-grio/ Acessado em 02/11/2011.
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Por fim, o último o item, o XVII, atenta para a necessidade de dar suporte, tanto
financeiro quanto técnico e administrativo, para as instituições que, hoje, cumprem o
papel de preservar, promover e desenvolver os acervos e as ações culturas no país, a
exemplo dos museus, bibliotecas, centros culturais e centros de memória e pesquisa.
Vale ressaltar que, para que estes objetivos sejam alcançados, o PL 6722/2010, no
Parágrafo 1º do Art. 3º, aponta 17 ações/iniciativas, e, dentre elas, destacam-se:
concessão de prêmios, mediante seleções públicas, e de bolsas de estudo; instalação e
manutenção de cursos para profissionalizar agentes culturais; realização de
levantamentos, estudos, pesquisas e curadorias; digitalização de acervos, arquivos e
coleções; realização de intercâmbio cultural; entre outros.
Nesta perspectiva, embora a “nova Lei” não esteja em vigor, o Ministério da
Cultura vem realizando iniciativas de investimento e de fomento, de modo a alinhar-se
com as proposições do Plano Nacional de Cultura, mesmo antes de sua aprovação. Por
isso, vale citar aqui alguns exemplos: Prêmio Arte e Cultura Inclusiva 2011 – Edição
Albertina Brasil – “Nada sobre nós sem nós”. “O concurso tem como objetivo avaliar
iniciativas culturais que contribuíram para uma sociedade inclusiva, por meio da
promoção da acessibilidade e expressão cultural de pessoas com deficiência”39. O
Microprojetos para os Territórios de Paz, edital que visa o “financiamento não
reembolsável, para difusão da cultura entre populações em situação de vulnerabilidade
social, através de prêmios a projetos que fomentem iniciativas culturais nos bairros
definidos como ‘territórios de Paz’” pelo PRONASCI (Programa Nacional de
Segurança Pública com Cidadania)40. Já o Edital de Programa de Intercâmbio e Difusão
Cultural concede auxílio financeiro para o custeio de despesas para participação de
artistas, técnicos, agentes culturais e estudiosos culturais, visando promover a difusão e
o intercâmbio da cultura brasileira em todas as áreas culturais41. Por último, outro
exemplo, este do Ceará: Prêmio Mais Cultura Pontos de Leitura do Estado do Ceará:
edital que visa “selecionar iniciativas culturais em atividade de fortalecimento, estímulo
e incentivo à leitura para promoção da leitura, democratização do acesso gratuito aos
livros”42.
39

http://www.cultura.gov.br/site/2011/08/30/premio-arte-e-cultura-inclusiva-2011-2/. Acessado em
02/11/2011.
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Outros exemplos valem ser ressaltados pela diversidade de temas e enfoques:


“Edital Mais Museus 2010" - Seleção de projetos técnicos para implantação de
museus em municípios com até 50 mil habitantes, onde não exista esse
equipamento cultural.



Longa-Metragem de Ficção ou Animação com Temática Infantil – Tem o objetivo
de apoiar três projetos de desenvolvimento de roteiros de longa-metragem com
temática infantil, inéditos, de ficção ou animação, com R$ 50 mil para cada um.



Programa Cultura e Pensamento - Seleção de oito projetos de debates presenciais
para realização de simpósios, seminários e ciclos de conferências, visando a
ampliar e fortalecer os espaços de reflexão. [...] O documento também irá
selecionar quatro projetos de revistas culturais voltados para a reflexão crítica sobre
a produção artística e cultural brasileira contemporânea.



Edital Cine Mais Cultura Acre – Seleção de propostas para instalação de cineclubes
em entidades sediadas no Acre. A premiação será um kit de exibição audiovisual,
acompanhado de 104 programas com diversos filmes da Programadora Brasil”43.

Assim, chama-nos a atenção os enfoques diferentes dados por cada uma destas
propostas: PRONAC (Lei Rouanet) e PROCULTURA. Enquanto para o primeiro, o
slogan era Cultura é um Bom Negócio e o objetivo era chamar a atenção dos
empresários quanto à atratividade da cultura como uma forma de as empresas
investirem e tirar partido dos benefícios fiscais e também de imagem e promoção de
marketing; no segundo, o PROCULTURA, o enfoque é Mais recursos, mais bem
aplicados, para todas as dimensões da cultura, em todas as regiões do Brasil - temas
que nos remetem às discussões anteriores, quanto à importância de distribuir e
promover o acesso irrestrito aos bens culturas.
Ainda neste sentido, observa-se que no PRONAC, a cultura do mecenato tem
seu significado distorcido. A contar pela origem da palavra mecenas, originado do nome
Caio Mecenas (aristocrata romano que apoiava artistas de sua época aplicando recursos
próprios), o que se nota é que, na Rouanet, o dinheiro investido nos projetos, pelo
menos 80% não é privado, mas público - em função da renúncia fiscal. Ou seja, o
dinheiro do patrocinador não é o que vai para os projetos, pois ele retorna na forma de
dedução no imposto de renda. Assim, a participação efetiva por parte da empresa não
ocorre de fato e, ainda assim esta, obtém a vantagem fiscal e o retorno de imagem e
marketing. Na proposta do PROCULTURA, para evitar esta distorção, propõe-se
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ampliar a participação das empresas usando novas regras quanto a renúncia fiscal,
incentivando a cultura da doação e resgatando o sentido do conceito de mecenato.
Vale ressaltar, no entanto, a importância de se refletir sobre os reais impactos
dos investimentos acima citados, decorrente dos editais, de modo que se percebam
mudanças efetivas no fluxo dos recursos para a cultura. Em que pese ambos os
Programas darem enfoques diferentes e o esforço do Minc em disponibilizar os recursos
de forma ampla e irrestrita (já inspirados nas ideias do PROCULTURA), há que se
observar se a distribuição não estaria sendo pulverizada, sem, contudo, se estabelecer
uma maturação da lógica de financiamento diversificada, baseada nos preceitos da
democracia cultural. Ou seja: O Ministério da Cultura iniciou todo um processo de
distribuição de recursos para projetos em todo o país, utilizando editais públicos,
entretanto, além do amadurecimento sobre o uso responsável destes recursos, é
necessária também a criação de mecanismos fiscalizatórios que possam acompanhar e
empreender ações corretivas de seu uso. Sobre esta questão, o capítulo 4 deste trabalho
dará mais detalhes.
Do ponto de vista dos aspectos utilizados aqui para análise neste trabalho de
pesquisa, a saber, ‘Tipo de alteração’, ‘Inovação’, ‘Avanços’, ‘Lacunas’ e ‘Associação
aos preceitos da democracia cultural’, os itens do Capítulo I, Art. 3ºdos objetivos do
PROCULTURA - embora vários deles sejam semelhantes em conteúdo, se comparados
ao texto da lei Rouanet - eles nos parecem demonstrar aproximação com aquelas
aspectos, não apenas em relação à Lei Rouanet, mas também aos temas contemporâneos
das políticas culturais. São contempladas alterações no tocante à: variedade e renovação
de públicos consumidores de cultura; à ferramenta inovadora de fomento como o Vale
Cultura; ao trabalho experimental da criação artística e à preservação das tradições e
memória; ao incentivo das cadeias produtivas da cultura e da transversalidade e
interação de áreas de conhecimento, que são outros exemplos de inovação e avanço.
Quanto à variável ‘lacunas’, o que vemos não seria a falta, mas o excesso (!) de
propostas que em grande parte ainda traduzem idéias e projetos anteriores de propostas
de políticas públicas. Isto, talvez, por que exprima “a cartografia dos desejos”, que Lia
Calabre mencionou anteriormente, por muito tempo comprimida face a anos de falta de
diálogo entre Estado e sociedade.
Por isso, a ‘lacuna’ seria expressa muito mais pela expectativa de alcance da
efetividade do que propriamente pela ausência de conteúdo das propostas em si, já que
entendemos ser o momento atual do estado de arte das políticas culturais, no Brasil, um
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pouco mais amadurecido para empreender-se, enquanto campo estratégico e atuante do
cenário sociopolítico e econômico do país. Fica então esta questão para se pensar.

Participar é preciso!

Um assunto que tem sido alvo de muitos debates nos encontros públicos e em
artigos veiculados em diversos meios de comunicação é o envolvimento do conjunto da
sociedade nas decisões sobre as políticas culturais. Sobretudo no tocante à destinação
dos recursos, já escassos, para a cultura. Segundo o Ministério da Cultura, na publicação
Nova Lei da Cultura (2010, p.6), “[...] para cada 10,00 investidos, 9,50 são dinheiro
público, pois vem da renúncia e apenas 0,50 vem da iniciativa privada. Além disso, 50%
dos recursos captados se concentram em apenas 3% dos proponentes”. Foram 18 anos
onde sete bilhões eram dinheiro do contribuinte [...]”. Esta constatação reitera que as
principais queixas sobre a Lei Rouanet, que motivaram o Projeto de Lei para sua
reforma, incidem sobre:
“Falta de critério para o uso do dinheiro público e baixo investimento privado; os
muitos balcões pelos quais passam o projeto, considerados apenas sob critérios que
reforçam interesse das marcas corporativas, ocasionando certo dirigismo das empresas
sobre o projeto; renúncia fiscal é 5 vezes mais dinheiro público que os FNC; boa parte
dos temas relevantes da cultura brasileira não caberiam no incentivo fiscal; além das
via crucis do produtor para conseguir um patrocinador, o que equivale a 20% de todos
os projetos aprovados pela lei anualmente” (Nova Lei da Cultura, 2010, p.2-3).

Nesta perspectiva e buscando contemplar esta demanda, os Artigos 4º e 5º, que
tratam da Participação da Sociedade na gestão do PROCULTURA preveem o seguinte:

Art. 4º. O Procultura observará as diretrizes estabelecidas pela CNIC, órgão colegiado
do Ministério da Cultura, com composição fretaria entre governo e sociedade civil,
presidida e nomeada pelo Ministro de Estado da Cultura.
Art. 5º. Integrarão a representação da sociedade civil na CNIC os seguintes setores, na
forma do regulamento:
I - artistas, acadêmicos e especialistas com ampla legitimidade e idoneidade;
II - empresariado brasileiro; e
III - entidades associativas dos setores culturais e artísticos de âmbito nacional.

Em que pese constar neste texto a criação das CNIC’s, sua existência não é, na
verdade, uma novidade, já que, na Lei Rouanet/PRONAC, ela já existia. Porém, os
Artigos 4º e 5º trazem alterações acerca da composição da Comissão, de forma fretaria,
considerando os diversos seguimentos da sociedade. Ainda neste sentido, nota-se a
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ampliação de suas competências que, em conjunto com o Conselho Nacional de Política
Cultural e as CNIC’s Setoriais, definirão as diretrizes e prioridades da destinação dos
recursos para a cultura, sendo que compete à CNIC estabelecer as diretrizes de
aplicação dos recursos. Estas características diferem das previstas na Lei Rouanet, cuja
composição da CNIC era feita por pessoas indicadas também de segmentos das artes,
porém por critérios pouco publicizados, onde não havia uma relação estreita com outras
instâncias e também com o Conselho Nacional de Cultura, criado e regulamentado em
2006.
Segundo o Ministério da Cultura, na publicação Nova Lei da Cultura (2011, p.11),
os critérios para avaliação dos projetos eram, na maioria das vezes, subjetivos. A “nova
Lei” adota critérios públicos, preenchendo uma lacuna da lei anterior. “Além disso,
amplia o conteúdo do art. 22 da lei Rouanet – que veta a análise subjetiva, garantindo
também a impessoalidade da avaliação em todo o processo” (ibidem p. 11).
O blog da reforma da lei Rouanet, recebeu, em 45 dias, 925 contribuições individuais e
757 coletivas, sendo, destas, 443 sugestões para o fortalecimento do Fundo Nacional de
Cultura e 369 para o aprimoramento da renúncia fiscal, num total de 250 mil acessos
individuais, de mais de 100 mil cidadãos.

Neste “espírito”, com inspiração no tema da participação, o Art. 5º - que detalha
sobre a CNIC, traz um elemento novo: a composição da Comissão, considerando a
participação da sociedade civil e dos segmentos das artes, porém, dando ênfase aos
órgãos representativos dos estados e municípios, como os conselhos de cultura e
representantes da sociedade civil. Este aspecto nos remete ao Protocolo de Intenções ou
Acordo de Cooperação Federativa44, que consta da minuta do Acordo, nas páginas 6877, assinado pelos diversos governos dos estados brasileiros. Neste instrumento legal,
estão previstas entre outras iniciativas, que os governadores e lideranças nos estados
deverão promover, a criação dos conselhos de cultura e o empreendimento da política
cultural local, desenvolvendo mecanismos de fomento, incentivo e gestão da cultura.
Outro elemento novo é a interação com o Conselho Nacional de Políticas Culturais,
sobre os critérios e decisões dos projetos.
Mas é nos Art. 6º e 7º que nos deteremos, por tratarem de pontos nevrálgicos dos
debates em torno da reforma da Lei Rouanet: As competências e os critérios para a
avaliação dos projetos. É possível que, depois do tema do incentivo fiscal, este deva ser
44

Acordo de Cooperação Federativa:
http://blogs.cultura.gov.br/snc/files/2009/07/DOCUMENTO_BÁSICO_SNC_16DEZ2010.pdf. Acessado
em 02/11/2011.
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um dos que mais sofreram alteração e também discussão, por tratar de mexer com uma
estrutura cristalizada e distorcida da forma de aplicação dos investimentos para a
cultura. O Art. 6º prevê,

Art. 6º Compete à CNIC:
I - estabelecer as diretrizes da política de utilização dos recursos do Procultura,
aprovando o plano de ação anual, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional
de Cultura e do Conselho Nacional de Política Cultural;
II - propor programas setoriais de arte e cultura para o FNC;
III - deliberar sobre questões relevantes para o fomento e incentivo à cultura, quando
demandada por seu Presidente;
IV - aprovar a proposta de programação orçamentária dos recursos do Procultura e
avaliar sua execução;
V - estabelecer, quando couber, prioridades e procedimentos para uso dos mecanismos
previstos no art. 2o, incisos I e II;
VI - fornecer subsídios para avaliação do Procultura e propor medidas para seu
aperfeiçoamento; e
VII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo seu presidente.

E porque um artigo tão discutido? A Comissão Nacional de Incentivo e Fomento à
Cultura - CNIC é um órgão que deverá traduzir em suas ações o que se espera de
efetivação de políticas para cultura no tocante às diretrizes de destinação dos recursos
públicos para a cultura. Além disso, ao longo do Art. 8º, que se dedica a detalhar os
critérios de avaliação dos projetos culturais, fica demonstrado claro alinhamento com a
Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade, elaborado pela UNESCO,
traduzido nas dimensões simbólica, econômica e social. O Art. 8º. ainda mostra que os
projetos serão avaliados inicialmente pela análise de seu enquadramento aos objetivos
do PROCULTURA, do ponto de vista de viabilidade financeira, técnica e operacional.
Sempre considerando as três dimensões.
Art. 8º. A análise, seleção e classificação dos projetos culturais serão feitos com
utilização dos seguintes critérios, objetivos e procedimentos:
I - de habilitação, de caráter eliminatório, quando será avaliado o enquadramento do
projeto aos objetivos do Procultura;
II - de avaliação das três dimensões culturais do projeto - simbólica, econômica e social
-, de caráter classificatório, mediante utilização dos seguintes critérios:
...omissis...
a) para a dimensão simbólica:
1. inovação e experimentação estética; 2. circulação, distribuição e difusão dos bens
culturais; [...] 4. expressão da diversidade cultural brasileira; 5. contribuição à pesquisa
e reflexão; e [...]
b) para a dimensão econômica:
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1. geração e qualificação de emprego e renda; 2. desenvolvimento das cadeias
produtivas culturais; 3. fortalecimento das empresas culturais brasileiras; [...] 6.
profissionalização, formação e capacitação de agentes culturais públicos e privados; e,
7. sustentabilidade e continuidade dos projetos culturais;
c) para a dimensão social:
1. ampliação do acesso da população aos bens, conteúdos e serviços culturais; [...] 2.
contribuição para redução das desigualdades territoriais, regionais e locais; 3. impacto
na educação e em processos de requalificação urbana, territorial e das relações sociais;
[...] 6. fortalecimento das iniciativas culturais das comunidades;
...omissis...
III - de enquadramento, mediante utilização dos seguintes critérios de avaliação:
Parágrafo único. Os projetos culturais encionados no caput não poderão ser objeto de
apreciação subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural.

Segundo o Ministério da Cultura, na publicação Nova Lei da Cultura, (2010, p. 1112), dentre as diversas sugestões da consulta pública, uma se destaca quando se trata do
tema acima: “Estabelecimento de critérios para avaliação de projetos, evitando deixar
essa definição para a regulamentação”. O Art. 8º, além de detalhar os critérios, ratifica
as competências da Comissão e, se comparado à Lei Rouanet, a CNIC passa a ter seus
poderes ampliados, portanto, suas responsabilidades também.
Se antes a Comissão Nacional de Incentivo e Fomento à Cultura - CNIC focava na
análise dos projetos sob critérios mais subjetivos, que ,segundo o Ministério, não
avaliavam o teor e propriedade do projeto, hoje, além de avaliar os projetos, a Comissão
também tem o papel de definir diretrizes para a destinação dos recursos do FNC –
Fundo Nacional de Cultura, bem como do direcionamento dos projetos para uma das 6
(seis) faixas de renúncia fiscal, seguindo critérios previamente estabelecidos em lei.
Nos principais debates sobre a “nova Lei”, a queixa dos diversos grupos da área
cultural é quanto à regulamentação e definição clara dos critérios. Até por que, na lei
Rouanet, isto já ocorre e ainda detalha as funções da CNIC e dos critérios por ela
utilizados. Diante destas afirmações, nos perguntamos: Será mesmo muito poder
outorgado a um único grupo? De fato será ele representativo, com compromisso de
traduzir os desejos e demandas da população?
Em que pese a discussão sobre a competência da CNIC e a hipótese de dirigismo do
Estado, vale um destaque no Art. 7º, onde há a previsão de contratação e pareceristas
selecionados por editais públicos, vindos de diversas regiões e formações, para fazerem
as análises dos projetos com critérios previamente estabelecidos. Este assunto, além de
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outros destaques que discorremos abaixo, poderia sinalizar um esforço de “cercar”
possíveis tentativas de dirigismo, tendo em vista, não apenas a diversidade de pessoas
envolvidas - no caso dos pareceristas, mas também o estabelecimento da mensuração e
do peso dos critérios, indicando aí a utilização de instrumentos objetivos de suporte ao
processo de avaliação pelos profissionais analisadores dos projetos.
Apenas para ilustrar, alguns trechos do Art. 7º previstos no PL 6277/2010:

Art. 7º. Para receber apoio dos mecanismos previstos no art. 2º., incisos I e II, os
projetos culturais serão analisados conforme diretrizes fixadas pela CNIC e aprovados
pelo Ministério da Cultura, conforme regulamento.
§ 1º. Para análise inaugural e acompanhamento dos projetos previstos no caput, poderão
ser contratados especialistas ou instituições especializadas, permitida, acrescida à
remuneração, a indenização de despesas com o deslocamento, quando houver, e ajuda
de custo.

O Edital de Credenciamento nº 1/201045, lançado pelo Ministério da Cultura, é
um processo de credenciamento de peritos para prestação dos serviços de análise da
capacidade técnico-operacional do proponente de projetos culturais. Este poderia ser um
exemplo desta prática: a análise dos projetos por um conjunto de pessoas de diversas
áreas e regiões, credenciadas por edital público.
Outros destaques quanto a critérios e procedimentos constam do Art. 9º, que
prevê a definição e divulgação, pela CNIC, da mensuração e do peso dos critérios
contidos no Art. 8º. São eles: o uso de editais de seleção pública, como veículo de
recebimento dos projetos culturais, previsto no § 1º; e a possibilidade do proponente
indicar a modalidade mais adequada de enquadramento, com posterior reenquadramento
pelo MinC, estabelecido no § 2º.
Já o § 5º. estabelece uma regra importante do ponto de vista de incentivo ao
planejamento e acompanhamento dos projetos: a exigência de um Plano anual de
atividades:

§ 5º. Os proponentes que desenvolvam atividades permanentes, assim consideradas pela
CNIC, deverão apresentar plano anual de atividades, nos termos definidos em
regulamento, para fins de utilização dos mecanismos previstos no art. 2º., incisos I e II.

45

http://www.cultura.gov.br/site/2009/09/28/credenciamento-de-pareceristas/. Acessado em 02/11/2011.
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No Art. 10º, outro ponto de atenção: Segundo o Ministério da Cultura, a
“Desburocratização” nos aparece como outro diferencial em relação ao Programa atual,

Art. 10º. A avaliação dos projetos culturais será concluída no prazo de trinta dias,
prorrogáveis por igual período, contados a partir da data da apresentação de todos os
documentos necessários pelo proponente e do cumprimento das diligências que lhe
forem solicitadas.

Vale destacar que o Ministério da Cultura, entre outros esforços, vem buscando
minimizar os efeitos considerados negativos da Lei Rouanet, promovendo diversas
iniciativas de aprimoramento do instrumento de financiamento da cultura. Um exemplo
relativo ao tema da “desburocratização” é o sistema informatizado de cadastro dos
projetos, a Salic-Web que tem agilizado o trabalho dos gestores culturais na proposição
de suas iniciativas.
Desde o início deste ano, produtores e artistas têm à sua disposição um sistema
informatizado para o cadastramento de projetos culturais. O procedimento foi
implantado pelo Ministério da Cultura para proporcionar um nível de maior agilidade na
avaliação das propostas, após o preenchimento do formulário e seu envio pela
Internet”46.

Após esta análise do Capítulo I, observado a partir dos aspectos ‘Tipo de
alteração’, ‘Inovação’, ‘Avanços’, ‘Lacunas’ e ‘associação aos preceitos da
democracia cultural’, o Art. 4º e o Art. 5º, sobre como será integrada a CNIC, parecem
trazer o tipo de alteração de menor impacto, exceto pelo do avanço quanto à escolha
dos membros, que prevê a ampliação e diversificação de seus integrantes, e que sejam
escolhidos a partir da representatividade dentro das linguagens artísticas e/ou das
diversas regiões, buscando a descentralização. Do ponto de vista da inovação,
pontuamos a consulta pública como um elemento novo, do qual historicamente não
temos registros. Outro avanço percebido está no Art. 6º, sobre a ampliação das
competências e, portanto, do poder deslocando-se do Estado, já que o CNICé um órgão
colegiado e paritário.

46

http://www.cultura.gov.br/site/2009/01/23/salicweb/. Acessado em 13/11/11.
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Já os artigos 7º, 8º e 9º são os que trazem mais elementos para análise sobre os
avanços e mudanças da Lei, com elementos novos do ponto de vista da ‘inovação’ e
‘avanços’ e associação aos ‘preceitos’ da democracia cultural: a figura dos pareceristas
selecionados em editais públicos e a definição de pesos associados aos critérios de
avaliação dos projetos, dando, à avaliação dos projetos, um caráter de impessoalidade,
imparcialidade e transparência. Este aspecto põe em prática os requisitos previstos na
legislação pública em diversas situações em que se disponibilizam serviços públicos, a
exemplo da Lei de Licitações, 8.666/93, por tratar de fazê-lo na forma da lei e com
publicidade, dentro dos preceitos de transparência. Além disso, os critérios estão
intimamente ligados às três dimensões citadas no Caderno de Diretrizes Gerais para o
Plano Nacional de Cultura,versão atualizada em 2008, que deu origem ao Plano
Nacional de Cultura - PNC e também na Convenção para a Promoção e Proteção da
Diversidade Cultural, documentos já mencionados anteriormente.
As características aqui presentes e analisadas formam um panorama de itens do
capítulo I do PL 6.277/2010 do PROCULTURA considerados, para esta análise, como
relevantes e que puderam ser conhecidos e “debulhados” numa perspectiva de
identificar sinalizadores do cerne da democracia cultural. Mais que isto, o Capitulo I
desenha a espinha dorsal do que seriam as principais orientações do Projeto de Lei que
pretende ser direcionador das políticas de financiamento para a cultura.
Deste modo, ao longo da análise, pudemos “pinçar” elementos essenciais para
algumas aferições quanto aos preceitos da cidadania cultural, o que nos faz arriscar
dizer que, ao menos no plano das idéias e intenções do PL 6722.2010, a proposta nos dá
pistas da tentativa de alinhamento com as discussões contemporâneas sobre políticas
culturais em todo o mundo. Principalmente quanto à valorização da cultura como fator
de desenvolvimento, de valorização e de respeito ao cerne da diversidade, em cujo
debate o Brasil vem se destacando como liderança na adoção da Convenção da
Diversidade, segundo Isaura Botelho, em entrevista para a TV Câmara47.
Botelho aponta a questão acerca do duelo existente entre os países que defendem
a livre definição de políticas para cultura baseada no entretenimento, como os EUA e
aqueles países que adotam a Convenção como diretriz para o desenho de suas políticas
culturais de caráter público e plural, fundamentados na diversidade. Para Botelho “há
um eterno duelo entre Política Cultural, associada à cidadania, e o mecenato, cujo foco é
47
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a indústria cultural, muito ligada à questão do consumo, por vezes associado à
desigualdade”. Rubim (2007), também traz contribuição sobre esta dicotomia entre
políticas públicas versus indústria cultural ou do entretenimento. Em artigo já citado
neste trabalho, Políticas Culturais no Governo Lula, quando assinala sobre as diversas
iniciativas do governo e fala das três tristes tradições, o autor pontua

sobre a

necessidade de reverter o quadro atual das políticas culturais no Brasil, focadas
essencialmente nas leis de incentivo que, segundo ele, “não se configura como
modalidade adequada para garantir tais políticas” (RUBIM, 2007, p. 21). O conflito que
se estabeleceu entre “política de financiamento e política de diversidade cultural”
precisa ser revertido, caso contrário, segundo o autor, impedirá que tais políticas se
desenvolvam. Neste sentido, Botelho (2001, p.12-13) ainda complementa:

Hoje, o financiamento a projetos assumiu o primeiro plano do debate, empanando a
discussão sobre as políticas culturais. Render-se a isso significa aceitar uma inversão no
mínimo empobrecedora: o financiamento da cultura não pode ser analisado
independentemente das políticas culturais. São elas que devem determinar as formas
mais adequadas para serem atingidos os objetivos almejados, ou seja, o financiamento é
determinado pela política e não o contrário.

E prossegue:

Mesmo quando se transferem responsabilidades para o setor privado, isso não exclui o
papel regulador do Estado, uma vez que se está tratando de renúncia fiscal. Em 1981,
um exemplo é que com a chegada do socialista François Mitterrand à presidência da
República, o Ministério da Cultura na França teve seu orçamento duplicado, portanto,
de recursos públicos.

Ou seja, da permanente tensão citada pelos autores e também por Chauí, vemos
uma profunda necessidade de alterar o quadro de inversão de valores que existe na atual
política de financiamento da cultura e de colocar a política pública como norteadora do
financiamento e não o financiamento como determinante dos caminhos da política
cultural. Este tipo de cenário invertido é chamado por Chauí de “mágica da iniciativa
privada” que é vista, não apenas como parceira principal, mas, sobretudo, como
“modelo de gestão” (CHAUÍ, 2006, p. 68). Desta forma, a triste tradição ausência,
citada por Rubim, torna-se uma ameaça constante, na medida em que “recolocar as
políticas de financiamento como subordinadas às políticas culturais desenvolvidas
torna-se uma atitude política imprescindível para a conformação de um novo patamar
das políticas públicas de cultura no Brasil” (RUBIM, 2007, p. 21). O que se nota é que,
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caso este quadro não se reverta, a triste tradição da ausência tenderia a ficar na
‘espreita’.
Neste sentido, o papel do Estado no papel de formulador de políticas e de
regulador das dinâmicas que envolvem o desenvolvimento do campo da cultura no país
é condição sine qua non para sua efetividade. No entanto, os diversos debates em torno
da proposição da reforma da Lei Rouanet, bem como acerca do impacto destas
mudanças para o mercado cultural, demonstram dois tipos de defesa: a primeira é a
urgência pelas mudanças que tragam maior equilíbrio sobre os efeitos das distorções
provocadas pela atual lei; e a segunda, o temor sobre quanto será deixado de investir em
cultura por parte das empresas, pelo fato de as mudanças significarem diminuir os
incentivos os quais muito permitiram que as empresas se interessassem em investir em
cultura e, consequentemente, contribuírem para o salto nos investimentos para a cultura
em 18 anos de lei Rouanet. Resta-nos verificar de que maneira isto ocorre e como a
proposta do PL 6722/2010 poderá trazer contribuições mais positivas que negativas,
haja vista alguns sinalizadores anteriormente citados.
De toda forma, não é demais lembrar que o real investimento em cultura tinha
origem na renúncia fiscal e os recursos próprios vindos das empresas eram infinitamente
menores, numa proporção de 01 para 10, o que evidencia uma falsa sensação de
participação efetiva das corporações.
O tema do papel do Estado no campo da cultura, portanto, torna-se ainda mais
sério quando se trata de buscar enxergar até que ponto um projeto de mudanças da
política de financiamento tem caráter de dirigismo e como isto pode ser evitado. No que
concerne ao Projeto de Lei 6722/2010, com a constituição da CNIC e das CNICs
Setoriais, além do alinhamento que o PL demonstra ter com o PNC, fica-nos a pergunta
se, de fato, há um dirigismo ou se estaríamos inaugurando um modus operandi aos
moldes do modelo de gestão Societal, mencionado por Ana Paula Paes de Paula, em que
os mecanismos de diálogo entre Estado e sociedade (como debates, consulta pública,
fomento à criação de conselhos) seriam indicadores de outra forma de atuação do
Estado brasileiro e por isso mais legítimos.
Não obstante, podemos considerar e até contemporizar que a crítica ao possível
dirigismo, bastante polemizada e discutida em torno da consulta pública do PL
6722/2010, não vem do acaso, mas de uma longa experiência de governos autoritários, a
qual o país vivenciou nos últimos 30 anos. No entanto, considerando as preocupações
de Rubim sobre a importância de se ampliar o debate sobre o papel do Estado na
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definição das políticas públicas de cultura, vale ressaltar que esta ainda é uma questão
que necessita ser amadurecida e amplamente debatida. Rubim considera que o tema não
foi devidamente debatido pelo Ministério da Cultura e que “urge a realização de um
debate democrático, amplo e qualificado, para melhor iluminar a complexa atuação do
Estado no campo da cultura na contemporaneidade, no Brasil e no Mundo” (RUBIM
2007, p. 13).
O papel do Estado, portanto, é um tema que vai além do campo da cultura, visto
tratar de desenvolver uma cultura política de participação e de envolvimento dos
indivíduos nas questões públicas, muito enfatizado por Chauí (2006, p.139) quando diz:

Uma terceira característica da democracia, justamente por que opera com conflito e com
a criação de direitos, é a de não se confinar a um setor específico da sociedade no qual a
política se realiza – o Estado – mas determinar a forma das relações sociais e de todas
as instituições.

3.3 Cultura como direito: O FNC e o Incentivo Fiscal podem contribuir para este
direito?
A experiência de Marilena Chauí, à frente da Secretaria de Cultura de São Paulo,
descrita em seu livro Cidadania cultural, o direito a cultura (2006), traz alguns
exemplos da configuração de uma política cultural baseada na cultura enquanto direito,
que a autora, na ocasião, buscou empreender na prática com diversos programas e
projetos, aplicando os preceitos da democracia cultural na Cidade de São Paulo, vendo a
cultura como (ibidem, p.96-101):

Direito a informação: cursos, bibliotecas projeto debates sobre direitos fundamentais do
homem; Direito a fruição: Gratuidades; Programação diversificada; Reformas. Direito a
produção cultural, Oficinas e trabalhos coletivos. Salas de ensaios; Prêmios a jovens
talentos; Cessão de espaços; Festivais; Publicações de obras...Direito participação:
Conselhos, colegiados, comissões.

Estas premissas, assinaladas por Chauí durante sua gestão na secretaria de
cultura na Prefeitura de Luísa Erundina, retoma, para essa discussão, o tema dos direitos
culturais apresentados no primeiro capítulo deste trabalho e nos permite iniciar a
segunda parte da análise do PL 6722/2010, o PROCULTURA, quando nos deteremos
nos dois capítulos em que se concentram os detalhes das principais mudanças propostas
na reforma da atual política de financiamento do país. Os capítulos em destaques são: o
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Capítulo II Fundo Nacional de Cultura (artigos 11 a 20) e o Capitulo IV Do Incentivo
Fiscal (artigos 24 a 35).
Como mencionado anteriormente, os capítulos I, II, IV, e VI do PL 6.722/2010
são os que, na leitura analítica do Projeto de Lei, nos permitiram perceber onde se
concentram grande parte das alterações que deverão trazer maior impacto no modus
operandi da forma de investir em cultura no Brasil. Desta forma, prosseguiremos com
os comentários dos dois - o Capítulo II Fundo Nacional de Cultura (artigos 11 a 20) e
o Capitulo IV Do Incentivo Fiscal (artigos 24 a 35) - onde faremos alternância das
variáveis utilizadas na análise do Capitulo I do PL, que são: Tipo de alteração, em
relação à Lei Rouanet/PRONAC; Inovação; Avanços; As possíveis lacunas; A
associação aos preceitos da democracia/cidadania cultural.

O Capítulo II do Projeto de Lei 6722/2010, PROCULTURA, diz:

DO FUNDO NACIONAL DA CULTURA
Seção I
Da Finalidade, Constituição e Gestão

...omissis...

Art. 11. O Fundo Nacional da Cultura - FNC, criado pela Lei no 7.505, de 2 de julho de
1986 e ratificado pela Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, vinculado ao
Ministério da Cultura, fica mantido como fundo de natureza contábil e financeira, com
prazo indeterminado de duração, de acordo com as regras definidas nesta Lei.
Art. 12. O FNC será o principal mecanismo de fomento, incentivo e financiamento à
cultura.
§ 1º. Oitenta por cento dos recursos do FNC serão destinados aos proponentes culturais
da sociedade civil não-vinculados a co-patrocinador incentivado ou a poder público nos
entes federados, deduzidos os repasses previstos no art. 21.
§ 2º. É vedada a utilização de recursos do FNC com despesas de manutenção
administrativa do Governo Federal, estadual e municipal, bem como de suas entidades
vinculadas.

No Projeto de Lei, o Fundo Nacional de Cultura – FNC passa a ser o principal
mecanismo de financiamento da cultura e dele será feito o trabalho de distribuição dos
recursos disponíveis, de acordo com as propostas de projetos avaliadas pela CNIC, que
usará critérios e pesos para aprovar e enquadrar os projetos.

Esta definição de
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“principal mecanismo de financiamento da cultura”

dá uma ampla capacidade ao

Fundo, de forma a que os recursos tenham uma destinação mais equilibrada, visando
eliminar a concentração dos recursos. Isto porque o FNC passa a convergir um número
de fontes de receitas, das quais a renúncia fiscal é parte considerável e, inclusive, alvo
de crítica, pois este ganho para o Fundo significaria diminuir o montante de renúncia
disponível para o mecanismo de Incentivo Fiscal onde o PRONAC/Lei Rouanet
concentrava todo o montante. No Capítulo IV, são detalhadas as faixas de dedução do
IR para enquadramento dos projetos propostos, que no PL prevê uma ampliação
escalonada entre 30%, 40%, 60%, 70%, 80% e 100%, de acordo com os critérios e
pesos.
O Art. 14º, do Capitulo II, do Fundo Nacional de Cultura, cita a existência dos
Fundos Setoriais seguindo linguagens artísticas - Fundos Setoriais: das Artes Visuais;
das Artes Cênicas; da Música; do Acesso e Diversidade; do Patrimônio e Memória; do
Livro, Leitura, Literatura e Humanidades; de Ações Transversais e Equalização; do
Audiovisual e de Incentivo à Inovação do Audiovisual. Segundo o Ministério da
Cultura, esta divisão busca “aumentar a eficiência da distribuição dos recursos na
diversidade de temas”. Outro destaque é que os Fundos receberão dotação global do
FNC da ordem de 10 a 30%, os quais serão repassados pelas vias dos conselhos
estaduais, repasse visa “fortalecer as políticas públicas de cultura nos estados e
municípios, impulsionando o Sistema Nacional de Cultura, uma prioridade no novo
modelo de financiamento para a cultura” Nova Lei da Cultura (2011, p. 15-17).
O Art. 15º, sobre as receitas que comporão o FNC, passa de 12 (doze) fontes de
receitas para 15 (quinze), com destaque para o inciso I “dotações consignadas da lei
orçamentária anual e seus créditos adicionais”, que não consta da lista de tipos de
receita que o PRONAC/Lei Rouanet prevê e que se refere à Renúncia Fiscal. Ou seja,
além das fontes já previstas, o Fundo Nacional de Cultura passa a ter receita também
originada da renúncia fiscal tendo, a partir daí, aumentado o valor dos recursos
disponíveis para destinar aos projetos. Há, porém, uma diferença: a existência de
critérios e diretrizes, entre outros modos de distribuição e repasse dos recursos do
Fundo, operados pela CNIC – Comissão Nacional de Incentivo a Cultura que, na “nova
Lei”, tem seu papel e responsabilidades tornados mais complexos. Este é o principal
motivo das críticas às mudanças da Lei, pois muitos temem que esta alteração signifique
“diminuir” o montante de renúncia prevista anualmente e ainda a demanda por uma
regulamentação dos critérios a serem adotados pela CNIC.
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Já no Art. 16º, sobre a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Cultura –
FNC há um elemento novo: as formas de aplicação.

Art. 16. Os recursos do FNC serão aplicados nas seguintes modalidades:
I - não-reembolsáveis, na forma do regulamento, para:
a) apoio a projetos culturais; e b) equalização de encargos financeiros e constituição de
fundos de aval nas operações de crédito;
II – reembolsáveis, destinados ao estímulo da atividade produtiva das empresas de
natureza cultural e pessoas físicas, mediante a concessão de empréstimos; e
III - investimento, por meio de associação a empresas e projetos culturais e da aquisição
de quotas de fundos privados, com participação econômica nos resultados.

Junto com a questão da ampliação da renúncia, que será em parte revertida para
o FNC, é possível que o Art. 16 seja um dos maiores diferenciais que o Fundo tenha em
relação ao descrito no PRONAC: O Estado poderá fazer outros tipos de iniciativas de
investimento à Cultura, lançando mão dos recursos do FNC, o que identifica o caráter
de “fomento”. Segundo o Ministério da Cultura, “o novo FNC ganha um leque de
maneiras para apoiar os artistas, empresas e instituições culturais” - Nova Lei da cultura
(2011, p. 14). No que se refere ao inciso I, Art. 16º, as opções são: Uso de prêmios,
bolsa e convênios, como financiamento e transferência de fundos públicos aos estados e
municípios; e no inciso II e III, do Art.16º, contratos de parcerias, empréstimos,
incentivos a fundos privados, e associação a empresas culturais, com associação de
retorno comercial.
Outro ponto de destaque no Capitulo II é que, embora não seja algo inovador,
um aspecto interessante notado na leitura do PL é a tentativa sistemática de cercar as
possíveis variáveis de desvios e excessos do uso dos recursos. Um bom exemplo é o
Art. 17º, que discorre acerca do limite sobre os gastos com gestão do FNC, que não
poderão ultrapassar 5% (cinco pro cento) de suas receitas. O parágrafo 2º, do Art. 12,
também menciona o tema quando prevê o veto à utilização dos recursos do FNC com
despesas de manutenção administrativa do Governo Federal, Estadual e Municipal e
entidades vinculadas.
Diante deste breve apontamento sobre o Fundo Nacional de Cultura – FNC e,
considerando os aspectos que
alteração’,

adotamos para esta análise, quais sejam ‘Tipo de

‘Inovação’; ‘Avanços’; ‘Possíveis lacunas’; ‘Associação aos preceito

democráticos’ da democracia/cidadania cultural, sinalizamos alguns pontos de atenção
nos artigos do Projeto de Lei aqui comentados. Vale lembrar que PL 6722/2010 é um
instrumento a se efetivar numa perspectiva de futuro: um projeto de lei ainda em
tramitação.

106
No caso dos artigos 14º e 16º, estes parecem indicar elementos de ‘inovação’ e
‘avanço’. Como previsto no Art. 14, ao menos em tese, fica a obrigatoriedade de se
praticar a diversificação nas diferentes áreas da distribuição dos recursos. Além disso,
aponta para a importância de contemplar a diversidade de pluralidade de temas,
evitando a segregação ou hierarquização dos conteúdos que envolvem a produção
cultural. Formar parcerias e efetivar investimentos para a cultura são importantes
elementos de viabilidade dos projetos e iniciativas culturais.
Neste aspecto, o Art. 16º demonstra ter caráter inovador na medida em que, a
partir dos critérios e pesos avaliados na análise de projetos pela CNIC, o Ministério da
Cultura poderá ser um dos investidores, sendo os recursos desta parceria reinvestidos no
FNC. Assim, as formas de aplicação diversificadas previstas no Art. 16 trazem um
elemento novo, por disponibilizar opções para o gestor lançar mão, caracterizando como
mais uma vantagem que o PL traz para diversificação de fontes de recursos, facilitando
a viabilidade das iniciativas e projetos culturais.
Já no Art. 15, a nosso ver, não haveria o caráter inovador, mas sim de ‘avanço’
nas questões dos preceitos da democracia cultural e, por conseguinte da cidadania
cultural. Isto por que define maior distribuição de recursos públicos. Não por acaso,
este artigo é alvo de polêmica, visto que uma das fontes do recurso passará a ter como
origem a renúncia fiscal. O que antes era utilizado somente para o mecanismo do
Incentivo fiscal.

No projeto de lei do PROCULTURA, está previsto que parte da

renúncia será revertida para compor o Fundo Nacional de Cultura – FNC, o qual será
administrado pela CNIC. Na prática, isto significa, não a diminuição dos recursos da
renúncia fiscal, mas a tentativa de desconcentração dos recursos nas mãos de poucos,
podendo, a partir dos critérios e da diversificação de faixas de renúncias, mais projetos e
iniciativas serem contemplados.
Ao que se nota, significaria também que a decisão desta “partilha” não estaria
mais nas mãos dos gerentes de marketing das empresas, mas de um conjunto de
profissionais democraticamente selecionados para avaliação dos projetos e destinação
dos recurso, numa coexistência de investimentos feitos pelas empresas a partir de
critérios mercadológicos que já os recursos não mais seriam exclusivamente do
incentivos fiscal.
Antes de prosseguir com a análise do Capítulo IV do Incentivo Fiscal, vale
resgatar dois importantes pontos do PRONAC. Na Lei 8.313/91, onde são previstos os
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artigos 18 e 26 que foram os que mais sofreram alterações na proposta do PL
6722/2010.
O Art. 18 da Lei Rouanet, prevê a concessão de 100% de incentivo fiscal a
Projetos Culturais cujas áreas e temas venham a ter mais dificuldades em conseguir
patrocínios (música erudita e instrumental, artes plásticas, artes cênicas e livros). O
valor abatido poderia ser 100% do valor do patrocínio, desde que não ultrapassando o
teto dos 4% do imposto a pagar para pessoa jurídica e 6% para pessoa física. Já o Art.
26 da mesma Lei, prevê que o patrocinador abata somente 30% do valor investido. Mas
o recibo poderá ser usado como despesa operacional, efetuando um resgate tributário na
ordem de 64%. Para ilustrar o exposto acima, apresentamos a seguir dois exemplos
elaborados pela gestora cultura Ana Paula Pontes48 sobre a aplicação dos dois artigos
numa simulação sobre os abatimentos a que se referem.
No primeiro exemplo, tem–se o abatimento parcial (Art. 26):

Com apoio à
Cultura em Reais
(R$)
1) Lucro Líquido

Sem apoio à
Cultura em Reais
(R$)

10.000.000,00

10.000.000,00

50.000,00

0,00

9.950.000,00

10.000.000,00

895.500,00

900.000,00

5) IR devido 15% de 3 (**)

1.492.500,00

1.500.000,00

6) Adicional de IR (+10%)

971.000,00

976.000,00

15.000,00

0,00

2.448.500,00

2.476.000,00

2) Valor do Patrocínio (*)
3) Novo Lucro Líquido
4) Contribuição Social -9% de (3)

7) Dedução permitida do IR devido, pela
Lei 8313/91, de 30% de R$ 50 mil –
Patrocínio (***)
8) IR a ser pago

9) Total de Impostos pagos (8+4)
3.344.000,00
3.376.000,00
Quadro 2 – Comparativo entre os artigos 18 e 26 da lei Rouanet
(*) Abatimento como despesa operacional.

48

http://www.3mariasprodutora.com.br/textos/prodCult.htm. Acessado em 22/10/11.
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(**) A alíquota de IR que incide sobre o Lucro Real é de 15%. O valor do Lucro Real que excede a R$
240.000,00, sofre uma incidência adicional de 10%. Assim, quando o Lucro real for superior a R$
240.000,00, o resgate tributário é acrescido em 9,26%, passando para aproximadamente 64 %.
(***) Limitados a 4% do Imposto Devido, calculado com a aplicação da alíquota de 15%. O imposto
devido pela aplicação adicional de 10% sobre o excedente aos 240.000,00 deve ser recolhido
integralmente e não é computado para relação entre os 30% (patrocínio) ou 40% (doação) do valor do
projeto e os 4% do IR devido.
Obs: Verifica-se, assim, que o empresário, ao patrocinar R$ 50.000,00, teve uma redução tributária, no
primeiro caso, de R$ 32.000,00(3.376.000,00 - 3.344.000,00). Em resumo, o empresário usou no seu
marketing cultural R$ 32.000,00 de recursos de Impostos ou 64% do valor do patrocínio.

O segundo exemplo mostra o abatimento integral (Art.18) – empresas não
financeira:

Com apoio à
Cultura em Reais
(R$)
1) Lucro Líquido
2) Valor do patrocínio ou doação (*)
3) Contribuição Social -9% de (1)
4) IR devido 15% de um (**)
5) Adicional de IR (+10%)
6) Dedução de 100% do IR devido
pelo art.18 da lei 8313/91 – de R$
50.000,00 (***)
7) IR a ser pago

Sem apoio à
Cultura em Reais
(R$)

10.000.000,00

10.000.000,00

50.000,00

0,00

900.000,00

900.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

976.000,00

976.000,00

50.000,00

0,00

2.426.000,00

2.476.000,00

8) Total de Impostos Pagos (7+3)
3.326.000,00
3.376.000,00
Quadro 3 - Comparativo entre os artigos 18 e 26 da lei Rouanet – cont.
(*) Não pode ser considerado como despesa para cálculo do IR e da CSLL.
(**) A alíquota de IR que incide sobre o Lucro Real é de 15%. O valor do Lucro Real que excede a R$
240.000,00, sofre uma incidência adicional de 10%.
(***) Limitados a 4% do Imposto Devido, calculado com a aplicação da alíquota de 15%. O imposto,
devido pela aplicação adicional de 10% sobre o excedente aos 240.000,00, deve ser recolhido
integralmente e não é computado para relação entre o desconto integral com o patrocínio ou doação e os
4% do IR devido. Verifica-se, assim, que o empresário, ao aplicar R$ 50 mil, teve uma redução tributária
de R$ 50.000,00 (3.376.000,00 - 3.326.000,00), conforme exemplo apresentado. Em resumo, o
empresário aplicou exclusivamente recursos de impostos no projeto, obtendo a recuperação de 100% do
valor do patrocínio ou doação.
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Os quadros acima ilustram bem as razões da origem das principais distorções da
lei: um alto número de pedidos de reenquadramento, dos que são aprovados no artigo
26, para o Art. 18, porém, isto ocorre sem o devido investimento real por parte da
empresa, já que, uma vez havendo imposto a pagar, a empresa escolhe o projeto de
acordo com seu montante de imposto a pagar, que , no caso do Art. 18, é assegurado,
condicionando seus recursos apenas a hipótese de conseguir a maior dedução de
imposto, mas não pela motivação de investir em cultura. Ou seja, um mecenato às
avessas.
Um depoimento bastante elucidativo é feito pelo diretor-fundador da Direção
Cultura, produtora cultural de Campinas, Antoine Kolokathis49:
Na prática é o seguinte: se a empresa tem imposto para pagar e encontra um bom
projeto com 100% de incentivo fiscal, ela usa o incentivo e não coloca um centavo do
próprio bolso. Mas, se não tem imposto para pagar, não investe então nada em cultura.

E continua o argumento,
Tal prática recorrente se torna absurda quando se imagina, por exemplo, que uma
empresa investiria num projeto de ensino de música para crianças carentes somente para
usar o incentivo fiscal. Se a empresa não tiver imposto para pagar no ano seguinte, as
crianças precisarão parar o aprendizado50

Ou seja, o depoimento demonstra que, o que ocorre de fato é que, o real objetivo
que o PRONAC/Lei Rouanet propagou na intenção de estimular o mecenato não fora
atingido. O que aconteceu foi uma corrida das empresas em busca de um modo de pagar
menos impostos e não de desenvolver uma iniciativa de mudança de atitude frente à
importância de investir em cultura.
Seguindo as pistas do Art. 15, do capitulo II, o qual está muito ligado ao tema da
renúncia fiscal, nos debruçaremos agora no Capitulo IV Do Incentivo Fiscal (artigos 24
a 35), do Projeto de Lei 6722/2010, onde serão destacadas as principais mudanças e
contribuições.

49

Antoine Kolokathis é diretor-fundador da Direção Cultura, produtora cultural de Campinas.
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Capitulo IV Do Incentivo Fiscal.

Art. 24. Poderão ser deduzidos do imposto sobre a renda devido, apurado na declaração
de ajuste anual pelas pessoas físicas ou em cada período de apuração, trimestral ou
anual, pela pessoa jurídica tributada com base no lucro real, os valores despendidos a
título de doação ou co-patrocínio incentivados a projetos culturais aprovados pelo
Ministério da Cultura.
§ 1o Observados os demais limites previstos nesta Lei, as deduções de que trata o caput
ficam limitadas:
I - relativamente à pessoa física, a seis por cento do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual; e
II - relativamente à pessoa jurídica tributada com base no lucro real, a quatro por cento
do imposto sobre a renda da pessoa jurídica devido em cada período de apuração,
obedecido o limite de dedução global da soma das deduções, estabelecido no art.71, e o
disposto no § 4º. do art. 3º. da Lei no. 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
§ 2º. A dedução de que trata o inciso I, do § 1º.:
I - está limitada ao valor das doações ou co-patrocínios incentivados efetuados no anocalendário a que se referir a declaração de ajuste anual;
II - observados os limites específicos previstos nesta Lei, fica sujeita ao limite de seis
por cento conjuntamente com as deduções de que trata o art. 22 da Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997; e
III - aplica-se somente ao modelo completo de declaração de ajuste anual.
...omissis...

Importa pontuar neste capítulo os destaques quanto às reais mudanças a que o
PL 67222/2010 se propõe. Para tanto, seguem algumas considerações de pontos de
atenção do Capítulo IV, do PL 67222/2010 Do Incentivo Fiscal.
No Art. 24, mais adiante se tem o parágrafo 5º, que traz uma mudança
significativa em contraponto ao Art. 18 do PRONAC.

§ 5º. A pessoa jurídica somente poderá abater as doações e os co-patrocínios
incentivados como despesa operacional nas seguintes hipóteses de financiamento:
I - projetos culturais oriundos e realizados em Estados da Federação ou área
metropolitana com baixa captação do incentivo fiscal previsto nesta Lei, considerados
os dados consolidados pelo Ministério da Cultura no ano anterior ao da sua aprovação;
II - projetos culturais realizados em Municípios ou áreas urbanas sem equipamentos
culturais, conforme diagnóstico promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE; ou
III - projetos culturais executados no exterior, nos países pertencentes ao Mercosul ou à
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

O que nos permite evidenciar é que o PL tem o propósito de direcionar e estimular o
investidor a patrocinar projetos que estejam enquadrados nestas características e, portanto,
obter, por este caminho, uma mudança no quadro de distribuição dos recursos, visando a
desconcentração regional e também de conteúdo. Além disso, objetiva o fomento da cultura em
locais e realidades regionais de baixo IDH ou que careçam de estrutura e agenda cultural
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sistemática. Mas há controvérsia (na qual não nos debruçaremos neste trabalho), vale ressaltar
alguns depoimentos como o de Hugo Barreto,51,
“[...] O novo projeto de lei não ataca as atuais distorções, como a propalada
concentração no Sudeste, que poderia ser minimizada com alíquotas regionais
diferenciadas ou com a sua ampliação para empresas tributadas pelo lucro presumido e
pelo Simples. E ainda lança o setor cultural na incerteza, com a intenção de jogar
recursos que hoje vão diretamente para a área cultural, via renúncia fiscal, na vala
comum do Orçamento da União, sempre sujeito a cortes, contingenciamentos e
burocracia [...]”. (O GLOBO, 23/04/2009).

O tema em muito poderia contribuir para o desenvolvimento dos investimentos
econômicos em cultura nas regiões do país e o depoimento de Hugo Barreto, nos revela
ponto esclarecedor, pois para ele há muito que se debater a cerca das mudanças
propostas na atual Lei.
Outro ponto de atenção é o Art. 27, do Capitulo IV, que prevê,

Art. 27. Os contribuintes - pessoas físicas ou pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real - poderão deduzir, do imposto sobre a renda devido, até oitenta por cento dos
valores despendidos a título de doações incentivadas.

Alvo de bastante crítica, este assunto apresenta uma ‘lacuna’ pois não foi
contemplada a participação de empresas que realizam seus balanços com base no lucro
presumido. Portanto, o Projeto de Lei 6722/2010, o PROCULTURA, não considerou a
participação do grande número de empresas nesta categoria e o foco na renúncia fiscal
continua sendo sobre o lucro real das empresas. Em função desta lacuna, um grande
volume de empresas, que poderiam participar do investimento privado para cultura, não
o fazem. A idéia é que, pelo lucro presumido, mais empresas poderiam investir em
cultura, independente do seu porte, já que também pagam imposto de renda. A
vantagem, segundo os gestores culturais, é que, desta forma, nos municípios onde há
poucas empresas de grande porte, os produtores poderiam captar recursos nas pequenas
e médias empresas de sua região, podendo compor as receitas do seu projeto com outras
fontes, como as leis de incentivo estaduais (Imposto de Circulação de Mercadoria e
Serviços - ICMS) e municipais (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) ou ainda
com os recursos do Fundo Nacional de Cultura.

51

Hugo Barreto foi presidente do Gife – Grupo de Fundações, Institutos e Empresas, é bacharel em filosofia, diretor
de teatro e televisão e secretário-geral da Fundação Roberto Marinho.
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Em que pese o argumento de que ainda há grande potencial de empresas com
base no lucro real, as quais, até o momento, não fazem investimento em cultura e
poderiam fazê-lo52, a quantidade de empresas que recolhe impostos sobre o lucro
presumível é bastante significativa, abrindo espaço para uma mobilização sensivelmente
maior do rol de empresas investidoras em cultura, através de identificação com temas de
suas regiões.
Quanto às novas faixas de dedução, as quais antes eram previstas apenas de 30%
e de 100%, o Art. 30 do PL diz:

Art. 30. Os contribuintes - pessoas físicas ou pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real - poderão deduzir do imposto sobre a renda devido quarenta por cento,
sessenta por cento ou oitenta por cento dos valores despendidos a título de co-patrocínio
incentivado.
§ 1º. O percentual de dedução do imposto sobre a renda será definido em razão da
pontuação obtida pelo projeto no processo de avaliação previsto nos arts. 7º. a 10,
conforme regulamento.
§ 2º. Os projetos culturais que tiverem em seu nome a marca do co-patrocinador
somente poderão obter dedução do imposto de renda devido de quarenta por cento dos
valores despendidos.
§ 3º. Será vedado o aporte de recursos públicos em projetos que se caracterizem
exclusivamente como peças promocionais e institucionais de empresa patrocinadora.

Segundo o Ministério da Cultura, “o percentual de renúncia vai ser maior,
quanto maior for a contribuição para as linguagens artísticas, o acesso gerado à
sociedade e o reforço da economia da cultura”. Alvo de grande polêmica, o Art. 30 traz
a limitação, segundo seus críticos, quanto à clareza dos critérios de seleção dos projetos
que na Lei Rouanet é bastante detalhado e no PL 6722/2010 não contempla níveis de
aprofundamento que garanta que estas faixas sejam definidas com o rigor e
impessoalidade necessários, sendo a regulamentação deste assunto outra ‘lacuna’
considerada temerosa.
Outro artigo que apresenta um ponto de atenção quanto às mudanças na atual Lei
é o Art. 35, que prevê o uso de editais como instrumento democratizante, a ser usado
também pelas empresas:

Art. 35. Para que faça jus à dedução prevista no Art. 24 e com vistas a promover sua
responsabilidade social, o co-patrocinador deverá:
52

“Apenas 5 % das companhias usam o benefício fiscal”. Segundo o presidente da MuzyCorp. e do Instituto Vencer,
Jorge Muzy. http://blogs.cultura.gov.br/blogdarouanet/apenas-5-das-companhias-usam-beneficio-fiscal/. Acessado
em 13/11/11.
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I - oferecer serviço direto e automatizado de atendimento ao proponente;
II - divulgar os critérios pelos quais os projetos culturais serão selecionados e os prazos
para ingresso na seleção; e
III - divulgar os projetos culturais que forem selecionados e o percentual de dedução
permitido em razão do co-patrocínio.

Um elemento que se apresenta significativo quanto ao acesso e transparência na
forma de disponibilizar os recursos por parte das empresas, parece evidenciar-se no Art.
35: o uso de instrumentos que facilitem este acesso e que os gestores culturais tenham
igualdade de condições na forma de acessar as informações, que possibilitem o acesso
aos recursos. O Inciso II indica claramente o uso dos editais de seleção de forma
pública e irrestrita, cabendo ao proponente estar adequado aos termos previstos no
instrumento. Muito embora entendamos que os editais são apenas mais uma das formas
de acesso transparente, pela população, aos serviços, é importante frisar que apenas a
existência deles não impede que distorções e desigualdades ocorram. O que evidencia a
importância de reforço na existência de mecanismos fiscalizatórios. Entretanto, o PL
demonstra a tentativa de estimular o empresariado a aprimorar seus instrumentos de
disponibilidade dos recursos de forma a alinhar-se a instrumentos democratizantes que
contribuam para a promoção e fomento da cultura.
Vale destacar alguns exemplos de editais de empresas que já aplicam esta
ferramenta para proporcionar aos produtores culturais e artistas, formas transparentes de
acesso aos recursos aplicados por estas empresas, ainda que utilizem em peso os
incentivos fiscais. Edital 2012 de patrocínios culturais da Oi, o Programa “pauta-se pela
valorização da diversidade artística brasileira, pela democratização do acesso às
diferentes camadas da população, à agenda cultural e pelo fomento ao desenvolvimento
econômico do setor”. Já a Natura, disponibilizou via edital em 2010, 1 milhão de
patrocínio para a música brasileira53.
Diante do exposto e considerando os principais argumentos do Ministério da
Cultura, Nova Lei da Cultura (2011, p.18-24), quanto à importância destas mudanças,
apontamos alguns deles, quanto à suas contribuições:

1.

O fim da segregação na renúncia fiscal, uma vez que as

faixas de renúncia serão consideradas a partir da análise das
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contribuições dos projetos e não privilegiarão uma ou outra
linguagem;
2.

Alavancar a economia da cultura, investindo em projetos

com potencial de retorno comercial;
3.

Criação de novos estímulos e regras

4.

Desconcentração da renúncia fiscal,

Após o panorama aqui descrito, buscou-se apontar, no Capitulo IV Do Incentivo
Fiscal, no Projeto de Lei 6722/2010, as principais mudanças e possíveis contribuições
no tema dos incentivos fiscais que compõem um dos mecanismos de fomento e
financiamento da cultura, previsto no PL, junto com o FNC, o Vale-Cultura, e o Ficart.
Com isto, trouxemos à tona o documento original do PL, com os pontos que pudessem
ilustrar estas mudanças.
Do ponto de vista os aspectos considerados para análise neste trabalho: ‘Tipo de
alteração’, ‘Inovação’; ‘Avanços’; ‘Possíveis lacunas’; ‘Associação aos preceito
democráticos’, o Capitulo IV traz diversos aspectos de alterações, que sinalizam
avanços e possibilidades que possam vir a enriquecer a experiência brasileira nas
políticas de financiamento da cultura. Ainda que no campo das idéias, visto tratar-se de
Projeto de Lei em tramitação e com arestas que necessitam ser aparadas, demandando o
amadurecimento da proposta.
Resta observar se estas mudanças, com o tempo, poderão se reverter em
impactos para a política pública de cultura e, por isso, ficam as questões: As propostas
aqui apresentadas podem trazer contribuições efetivas para a condução da política
cultural? O PROCULTURA responde ao determinado no PNC?
Se considerarmos os debates em torno da reforma da lei, as polêmicas advindas
e o numero crescente de contribuições, podemos arriscar que sim, desde que o diálogo
seja mais afinado e haja uma verdadeira mudança de atitude - não apenas do
empresariado, que talvez pela sua atuação naturalmente focada em negócios lucrativos,
lançou mão do instrumento legal disponível (A Lei Rouanet). Esta mudança de atitude é
um movimento que tem via dupla e que deverá ocorrer também na esfera pública,
quando vier a tratar da condução das políticas públicas de cultura. Atitude esta,
baseando-se no diálogo permanente com a sociedade. Trata-se também de uma mudança
de toda a rede das partes interessadas no campo da cultura e as que fazem interface com
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ela, a saber, as Estatais, os Ministérios de diversas áreas e o próprio Congresso
Nacional, além do Judiciário nas suas atribuições sobre o uso da lei e sua fiscalização.
Além disso, cabe ao Estado estabelecer e cultivar diálogo com estes segmentos da
sociedade, para a definição do melhor caminho a ser trilhado na condução das mudanças
proposta pela Lei, o que significa amadurecer as propostas e manter a autocrítica sobre
as proposições contidas no Projeto de Lei.
Nesta perspectiva, a mudança de atitude também perpassa pelos investidores,
que necessitam de segurança e regularidade na condução das decisões do poder público
que venham a afetar, diretamente, o planejamento das empresas. Por outro lado, nossa
leitura é que, estes mesmos investidores, necessitariam também buscar mudança em sua
cultura organizacional, enquanto doadores e praticantes da chamada filantropia
moderna54, assim como é necessário que haja um verdadeiro comprometimento e
sentimento de engajamento nas questões sociais que afetam o país. Neste sentido,
poderiam qualificar seus instrumentos de seleção de projetos de forma transparente e
democratizante; definir, com suas equipes de avaliadores de projetos, critérios
transparentes; ampliar seus recursos, independentemente de incentivos fiscais, desde
que identificassem projetos alinhados às estratégias da empresa. Mas, o principal:
exercer aquilo a que o empresariado denomina hoje de cidadania corporativa, termo
muito utilizado pelo Instituto ETHOS, acerca da responsabilidade social e investimento
social privado, previsto nos sete indicadores Ethos de Responsabilidade Social55.
Neste contexto, no tripé ainda faltaria o gestor cultural, para o qual se exige
também uma mudança cultural na forma de pensar e empreender projetos e iniciativas
culturais: este pode contribuir na sua própria qualificação; na participação dos debates,
que muitas vezes concentram-se apenas em grupos engajados em partidos políticos e
que limitam a real reflexão sobre o tema e, principalmente, na responsabilidade de
pensar projetos tão inovadores quanto viáveis e que, de fato, tragam contribuições para
o desenvolvimento no campo da cultura.
Tudo isto não nos parece tarefa fácil, mas um grande desafio por se tratar de uma
mudança da cultura política do país - bastante mencionada por Marilena Chauí, - nos
diversos setores da sociedade e das pessoas que lideram programas e projetos.
Como já mencionado anteriormente, de um lado há os que, acostumados com o
mecanismo atual de financiamento da cultura, defendem os avanços trazidos para o
desenvolvimento do setor. De outro lado, há os que identificam as distorções que não
54
55
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condizem com o preceito da democracia cultural e, consequentemente, da cidadania
cultural. Em que pesem as duas visões aqui discutidas sobre o PRONAC e o
PROCULTURA e, acompanhando os principais argumentos, tanto dos que defendem
um quanto outro programa, percebe-se um ponto em comum que, a nosso ver, possui
um elemento subjetivo nas entrelinhas do discurso dos dois “lados”: a falta de uma
relação de confiança entre estes dois grupos –Estado e Sociedade não permite visualizar
os benefícios que a longo prazo as mudanças propostas podem trazer para o modelo
atual de financiamento para a cultura, mas também para o próprio Estado poder afinar o
diálogo e buscar amadurecer ainda mais a proposta, contemplando demandas.
O que nos parece é que tanto o PRONAC quanto o PROCULTURA têm seus
limites e possibilidades, dando é, claro, a real dimensão do contexto em que cada um
dos programas se desenvolveu. Porém, visualizar esta possibilidade numa perspectiva
de futuro, nos parece um desafio, contudo possível, já que, no campo da cultura, os
ganhos e avanços são historicamente lentos, quiçá efetivos, o que nos leva a crer que
ainda é preciso mais amadurecimento e consolidação das idéias apresentadas no PL
6722/2010, de modo a se conduzir a uma proposta que dê cabo às reais demandas das
políticas culturais para o Brasil.
Sabe-se que, na Historia, o tempo das mentalidades ou das percepções dos fatos
no tempo é longo e, por isso, há uma necessidade de certo afastamento temporal para
uma efetiva avaliação das consequências e para que haja uma compreensão dos
movimentos ocorridos. Por isso, nos arriscaríamos dizer que, possivelmente, o
PRONAC, apesar de toda a sua configuração de contexto neoliberal, trouxe
contribuições que agora numa nova realidade, frente a um mundo globalizado e diverso,
em que urge a necessidade de transformações dos mecanismos de promoção e fomento
da cultura, seja demandada uma perspectiva mais plural e participativa.
Neste sentido, nos arriscaríamos também a dizer que, como Ana Paula Paes de
Paula descreveu anteriormente a respeito do modelo de administração pública
Gerencial, o PRONAC trouxe contribuições importantes para a cultura do país naquele
momento e que, a nosso ver, possivelmente teriam preparado terreno paras as mudanças
agora apresentadas. Das contribuições, citem-se: o aquecimento do mercado cultural; a
ampliação dos investimentos para a cultura; ferramentas de mensuração, tais como as
estatísticas e números compilados do IBGE, IPEA, entre outros; a maior valorização da
produção cultural, embora vista como um “negócio”. Já o PROCULTURA, na
perspectiva de uma administração Societal, sinaliza trazer elementos de novas
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contribuições, aprimorando os que já existem, tais como: o avanço na descentralização e
equilíbrio do acesso aos recursos; a promoção da diversidade; a combinação com outros
tipos de fonte de recursos; as consultas públicas; entre outros.
Desta forma podemos dizer sobre possibilidades e limites dos dois modelos de
financiamento da cultura que: as duas propostas trazem elementos que podem, em sua
riqueza de ferramentas e recomendações, representar efetivas contribuições para o longo
processo de amadurecimento que vive o campo da cultura atualmente no Brasil. O que,
do ponto de vista da história, seria mais um amálgama deste infinito processo de
acumulação de aprendizado e de enriquecimento da experiência humana de produzir
cultura e de atuar politicamente.
Assim, observamos que é possível que as propostas hoje apresentadas no PL
6722/2010, o PROCULTURA, sejam o acúmulo de experiências que trouxeram um
conjunto de vivências que, amadurecidas, puderam vislumbrar um aprimoramento do
atual mecanismo e que busca empreender mais uma etapa deste processo de
amadurecimento e consolidação por que passa a política pública para o setor.
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Capítulo 4
FOMENTO E FINANCIMENTO DA CULTURA NO GOVERNO LULA
“A instituição do Plano Nacional de Cultura e um Sistema Nacional de
Cultura com financiamento adequado é peça fundamental e estruturante
deste novo momento histórico e precisa ser terreno fértil para sua
implementação no Brasil do sec. XXI.”

Marcio Meira56

O trecho acima ilustra as primeiras páginas da publicação oficial dos anais da I
Conferência Nacional e Cultura – 2005/2006 escrito pelo então Secretário de
Articulação Institucional do Minc Marcio Meira. Nestas páginas o Secretário faz um
retrospecto dos diversos movimentos e encontros realizados para a articulação dos
segmentos da sociedade em torno dos temas da politica cultural, desde os Seminários
Cultura para Todos, iniciados em 2003, passando pela adesão da Convenção sobre a
Promoção e Proteção da Diversidade das Expressões Culturais até a realização da I
Conferência Nacional de Cultura – ICNC, em 2005. Estes movimentos são marcados
por um esforço nacional liderado pelo Ministério da Cultura, de mobilização dos
diversos entes federativos e atores sociais do país visando discutir a política cultural,
num “histórico momento para o setor”. Para o Secretario Marcio Meira, “muito trabalho
ainda há que se fazer”, embora sinalize que avanços significativos ocorreram tanto na
legislação, quanto na situação do Estado e na visão da sociedade (MEIRA, 2006, p.
XIII).
No capítulo 2 deste trabalho de dissertação, quando apresentamos os principais
dados sobre a realização da I e II Conferência Nacional de Cultura (esta última realizada
em 2009) nota-se no teor das temáticas das duas Conferências que estes eventos
representaram para o campo das políticas culturais, importantes marcadores da história
de mobilização num grupo expressivo da sociedade civil nos últimos 30 anos, no
tocante ao debate público democrático e plural das questões da Cultura e também da
relevância deste setor para o desenvolvimento social e econômico do país. Isto vem
tornando o campo da cultura alvo de priorização das iniciativas e programas de políticas
públicas para a sociedade, embora ainda haja a necessidade de amadurecimento da
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população e dos próprios gestores culturais quanto à “conscientização de que o acesso à
produção cultural nacional e universal seja um direito de todos” (Ibdem, p. XIII).
Neste sentido, observamos a existência de ações concretas do Ministério da
Cultura oriundas tanto das duas Conferências quanto de outros debates setoriais dos
últimos oito anos. São diversas iniciativas já aprovadas ou em tramitação no Congresso
Nacional que se configuram no que é hoje chamado de Marco Regulatório a Cultura,
sendo o Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Cultura, já em vigor, os
principais instrumentos que orientam a integração das ações federais, estaduais e
municipais, e são dois exemplos concretos que se propõem a dar solidez à política
cultural do país e de caracterizá-la como política de Estado. Isto associado à proposta da
PEC 150, que se aprovada estabelece aos entes das três federações a dedicação de parte
de seu orçamento para cultura, visando construir um sistema público de financiamento
do setor.
Outras importantes iniciativas valem destacar: a criação do Conselho Nacional
de Políticas Culturas – CNPC, em 2006 e a assinatura pelos entes federativos, do
Protocolo de Adesão ao Sistema Nacional de Cultura, visando empreender a política
cultural em âmbito nacional. Por fim, a proposição do PROCULTURA, um “braço”
dedicado ao tema do financiamento. Estas frentes são, segundo Frederico Barbosa57, em
seu artigo intitulado Ministério da Cultura do Governo Luiz Inácio Lula da Silva: um
primeiro balanço (2006) importantes ações de consolidação e fortalecimento da política
pública para a cultura, que têm sido “[...] estratégias do Ministério da Cultura numa
espécie de constitucionalização da questão cultural que atribui nova dimensão ao setor,
como valor e, de recurso, para o desenvolvimento social” (BARBOSA, 2006, p. 61).
Para ilustrar este contexto, em discurso de 2004, o então Ministro da Cultura Gilberto
Gil disse:

Estamos atuando em três dimensões: a articulação com a sociedade e o poder público
para repactuar as relações no setor e elaborar novas regras e políticas; a realização de
projetos de inclusão e descentralização; e a estruturação, regulamentação e dinamização
da economia da cultura, contemplando todos os elos das diversas cadeias produtivas
culturais58

Assim, nesta rápida “fotografia” das principais iniciativas do Ministério da
Cultura, entre 2003 a 2010, em especial aquelas voltadas para o tema do financiamento,
57

Frederico A. Barbosa da Silva é Antropólogo e doutor em sociologia pela Universidade de Brasília UnB e técnico de Planejamento e pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.
58
http://www.cultura.gov.br/site/2003/11/19/ministro-da-cultura-gilberto-gil-no-lancamento-do-programapetrobras-de-cultura2004/. Acessado em 15/11/11.
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observa-se o movimento de ações que intentam ser estruturantes e que traduzam numa
política nacional para a cultura, passíveis de se tornar política de Estado.
Ao longo deste trabalho de dissertação nos debruçamos em focar no tema do
financiamento da cultura trazendo reflexões que pudessem nos responder questões
acerca da intencionalidade do Estado suas proposições e ações face aos preceitos da
democracia cultural. Neste interim, além de buscar analisar esta relação intenção x ação,
a partir das reflexões fomos conduzidos para o questionamento acerca de como este
governo, que protagonizou a promoção de inúmeros debates públicos sobre a política
cultural e efetivou uma série de iniciativas estruturantes, pôde fazer concretamente para
alterar o quadro vigente do modelo de financiamento da cultura e assim traduzir em
prática as idéias e intencionalidades baseadas na democracia cultural propostas no PNC
e afins?
Neste sentido, é possível afirmar que no tocante ao tema do financiamento da
cultura, a implementação de políticas de uso da seleção pública via editais (também
mencionadas por Barbosa) aliadas às iniciativas acima citadas de constitucionalidade da
cultura, possivelmente seria uma das principais estratégias que representariam na prática
a tentativa de dar concretude à intencionalidade do governo ao transformar idéias em
programas e ações concretas que dessem cabo ou que pelo menos minimizassem as
distorções identificadas no PRONAC/Lei Rouanet. Os editais seriam, entre outras
estratégias, “formas de criar regras e instrumentos para a distribuição dos recursos [...];
e de criação de órgãos participativos e de controle social” (BARBOSA, 2006, p. 58).
Em que pese o uso da seleção pública via editais ser um dentre outros
instrumentos de política pública para destinação de recursos a projetos de organizações
e pessoas físicas, o que se verifica é que o Ministério da Cultura optou por este
instrumento visando estruturar e sistematizar as suas ações de apoio e financiamento à
cultura, por meio das seleções públicas. Assim os editais teriam o objetivo de qualificar
o acesso dos cidadãos brasileiros ao apoio do governo de forma a atender às novas
perspectivas de política democratizante para a cultura hora em curso.
Nesta perspectiva, no presente capítulo será feita a análise de alguns editais
buscando identificar possíveis indicativos quanto ao alinhamento ou não do percurso
entre intenção e prática dos preceitos da democracia cultural empreendidos pelo
Ministério da Cultura, e como aquelas diversas iniciativas representariam indícios de
uma política cultural de promoção da cidadania cultural. Por esta razão, será feita uma
breve análise do instrumento público de seleção de projetos, a saber, a seleção pública
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por editais e suas principais características tendo em vista o contexto das iniciativas do
governo em aprimorar as ferramentas disponíveis de distribuição dos recursos e de
democratização do acesso aos bens culturais, ainda que a reforma da lei Rouanet esteja
em tramitação.
Na seqüência, alguns exemplos de editais e projetos contemplados serão
comentados para efeito de exemplificação, tanto casos positivos quanto também
exemplos que não obtiveram o sucesso esperado. Além disso, iniciativas de ações
corretivas e ajustes da lei a Rouanet (ainda vigente) para adequação às novas
perspectivas discutidas pelo governo Lula, em torno do modelo atual de financiamento,
serão comentadas.
Por último as considerações finais serão feitas resgatando as premissas e
hipótese apresentadas no início desta dissertação.
Nos últimos oito anos o Ministério da Cultura - Minc vem realizando iniciativas
de aprimoramento dos mecanismos atuais de financiamento da cultura que pudessem
alterar a ordem estabelecida pelo atual modelo, a saber, o PRONAC/Lei Rouanet. Com
a posse em 2003 do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diversas ações do Minc são
empreendidas no sentido de buscar formas de alterar as práticas consideradas
distorcidas de política cultural, muito embora a reforma da Lei ainda estivesse em
tramitação.
Neste contexto, dois grandes movimentos por parte do Ministério da Cultura são
evidenciados visando aliar intenção e prática que pudessem expressar a “filosofia” do
Governo Lula para a política cultural. Ou ainda nas palavras de Barbosa, “espaços para
reorientar e repor ênfases na condução das políticas culturais foram aproveitados na
Gestão do Ministro Gilberto Gil, embora muitas dificuldades encontradas em governos
anteriores permaneçam e se reproduzam” (BARBOSA, 2006 p. 57).
No primeiro movimento que ocorre em paralelo aos debates ocorridos ao longo
dos 8 anos de governo (conferências e afins) são apresentadas propostas de mudanças
na legislação por meio de emendas constitucionais. Um exemplo importante é a Emenda
Constitucional nº 48 que insere os artigos 215 e 216 na constituição Brasileira de 1988
sobre os direitos culturais. Outro exemplo é a PEC 416, que inclui o Sistema Nacional
de Cultura (SNC) na Constituição Federal. Além das emendas foram também efetivados
os decretos e portarias que pudessem contribuir para alteração do modus operandi do
dia a dia do Ministério da Cultura para assim poder atuar sob a nova perspectiva de um
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governo que se propunha democrático focado na promoção do acesso e universalização
dos bens culturais, sob o slogan “Cultura para Todos”.
Destacam-se aí as seguintes iniciativas de ajustes na legislação59:

A Portaria nº 8, de 18 de março de 2008 – Dispõe sobre a convocação das entidades
associativas de caráter cultural e artístico e as representativas do empresariado, todas de
âmbito nacional, para participarem do processo de habilitação de instituições para
indicação dos membros que comporão a CNIC – Comissão Nacional de Incentivo à
Cultura, para o biênio 2008/2010. E a Portaria nº 29, de 21 de maio de 2009 – Dispõe
sobre a elaboração e gestão de editais de seleção pública para apoio a projetos culturais e
para concessão de prêmios a iniciativas culturais no âmbito do Ministério da Cultura.
Outro destaque é a Instrução Normativa nº 1, de 5 de outubro de 2010 – Estabelece
procedimentos para apresentação, recebimento, análise, aprovação, execução,
acompanhamento e prestação de contas de propostas culturais, relativos ao mecanismo
de Incentivos Fiscais do Programa Nacional de Apoio à Cultura – Pronac.

Observa-se nestes três exemplos iniciativas de peso que alteraram sobremaneira
o modus operandi no trato do tema do financiamento vigente bem como acerca da
sistemática de apresentação de projeto, sendo os três exemplos citados formados por um
tripé: composição da CNIC, ou seja, quem decide e avalia os projetos; o que decide, ou
seja, os projetos advindos de seleção pública e não mais pela via do “balcão”; e como
decide, a partir da sistematização da forma de apresentar, analisar e prestar contas
quanto aos incentivos fiscais, ou seja, ferramentas de gestão buscando eficiência.
Já o segundo movimento também em paralelo aos diversos fóruns realizados
com e pelo Minc, foi a implementação de programas para realização de agenda de
promoção e fomento de projetos culturais durante o governo Lula e que traduzissem a
nova perspectiva de política cultural baseada nos valores da Convenção para a
Promoção sobre a proteção e promoção da Diversidade das Expressões Culturais,
expressos hoje no PNC. Um exemplo é o Programa Cultura Viva com destaque para os
Pontos de Cultura e o Programa Mais Cultura que prevê a concessão de prêmios,
financiamento de espaços, projetos e iniciativas voltadas para a perspectiva da
cidadania, das cidades e da economia.
Antes de comentá-los, vale resgatar alguns pontos do contexto em que seu deram
os dois Programas em especial o Programa Mais Cultura.
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4.1 A Política de Balcão – Uma mudança de foco
A chamada “política de balcão” era até então uma prática comum nos
“bastidores” do Ministério da Cultura. Por “politica de balcão”, entendia-se, o modo
pelo qual os proponentes de projetos recorriam ao Ministério da Cultura por meio de
acesso privilegiado de informações e contatos internos visando agilidade na aprovação,
bem como obtenção de benefícios para seus projetos. Segundo depoimentos, como a
seguir, isto se dava na medida em que não havia uma transparências nos processos e
rotinas do modus operandi de avaliação dos projeto e também de sua tramitação. Para
Chico Simões60, representante da área Acesso e Diversidade no Conselho Nacional de
Política Cultura CNPC: “Há anos, reivindicamos a participação da sociedade no uso dos
recursos públicos. Antes, o dinheiro era usado como um balcão de negócios [...]”. Já o
depoimento do conselheiro do colegiado Teatro no do CNPC, Márcio Silveira, “[...] o
mais importante é a possibilidade de participação dos diversos setores beneficiados [...]
o Teatro nunca foi ouvido antes”. Por esta razão, o uso do dinheiro público e a ausência
de critérios para este fim eram “[...] operados prioritariamente pelo balcão, por
favorecimentos e clientelismos de toda ordem [...]” segundo Juca Ferreira61.
O que se percebe é que o Minc ao propor uma reforma da Lei Rouanet bem
como das rotinas e procedimentos importantes para o dia a dia do Ministério e dos
proponentes de projetos, se deparou com uma série de práticas consideradas não
democráticas e pouco transparentes por se tratar de um ente público. Desta forma,
buscou-se alterar processos já cristalizados pela ordem vigente até então, buscando
estabelecer maior fluidez nas rotinas e nas ferramentas adotadas de atendimento às
demandas dos proponentes de projetos numa perspectiva mais transparente e equitativa.
Como visto nos capítulos anteriores desta dissertação, os problemas verificados
na Lei Rouanet permitiram distorções no uso dos recursos públicos que chegou a uma
situação de permissividade de apropriação destes recursos reproduzindo um modelo
concentrador. Desta forma a situação era algo diametralmente anacrônico face aos
novos valores pautados na promoção da diversidade e no exercício dos direitos culturais
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de acesso e fruição de bens culturais, agora constitucionalmente reconhecidos e
contemplados no Plano Nacional de Cultura.
Neste ínterim, chama atenção a participação das Empresas Estatais já que parte
considerável dos recursos do montante usando nos grandes patrocínios via renúncia
fiscal tem origem nas Estatais como Petrobrás, Eletrobrás, Furnas, Banco do Brasil,
entre outras. Estas empresas, juntamente com as maiores investidores privados, foram
ao longo destes 18 anos de vigência da Lei Rouanet as grandes responsáveis pela
realização de patrocínios de porte, mas o fazia da mesma forma que as empresas
privadas: também reproduziam a lógica concentradora tão criticada pelos gestores
culturais e pelos dirigentes do Ministério da Cultura. O quadro abaixo ilustra o ranking
das maiores investidores em cultura.

Quadro 4: Ranking dos maiores investidores em Cultura 2010 Fonte: Ministério da
S úd

Diante dos debates e da proposta de reforma da Lei Rouanet pelo Ministério da
Cultura seria algo contraditório as Empresas Estatais (por serem públicas) praticarem a
concentração do destino dos recursos. Ou seja, o financiamento de projetos se pautava
nos interesses das marcas e dos negócios das empresas tanto públicas quanto privadas,
sem levar em conta critérios e procedimentos transparentes de avaliação das propostas
apresentadas pelos gestores culturais que pudessem corresponde às novas exigências e
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preceitos da cidadania cultural. Sobre este tema, o então Ministro da Cultura Gilberto
Gil, discursa em 2004, na ocasião do lançamento do Programa Petrobrás de Cultura de
Editais voltados para as diversas linguagens artísticas.

Aplicado ao tema que nos congrega hoje, o princípio da fotossíntese política significa o
fim do obscuro balcão voltado a uma clientela privilegiada de amigos do rei, centrada
em duas metrópoles e o fim das intervenções pontuais, sem valor sistêmico.

E prossegue,

Significa também a adoção de regras e critérios republicanos para uma gestão saudável
do dinheiro público; a divulgação nacional dos editais e concursos; e a celebração de
uma parceria respeitosa e produtiva entre a Petrobras e o Ministério da Cultura, que tem
a tarefa de conceituar, articular e coordenar as ações governamentais em sua seara62.

A idéia, segundo o Ministro Gilberto Gil, seria “inclui na cesta a cultura básica do
Estado” de modo a que o conjunto do governo compreendesse o alcance da cultura para
inclusão social, cidadania e desenvolvimento econômico. A partir daí e após alguns esforços
de articulação interministerial, como a criação do Comitê de Patrocínio63, inicia-se um
processo de alinhamento com os preceitos balizadores da política cultura do país, constituída
pelo Minc e os diversos atores sociais.
Desta forma, o uso da seleção pública via editais passa a ser o principal instrumento de
acesso aos recursos para os projetos culturais sendo que as empresas tanto privadas quanto
públicas puderam aos poucos aderir ao uso desta ferramenta. Nesta mesma direção há
exemplos de empresas privadas que vêm aprimorando suas ferramentas de seleção de projetos
de modo a alinharem-se a esta tendência, como é o Caso do Oi Futuro, Natura, Instituto CocaCola, entre outros.
Pelo fato da Lei Rouanet estar passando por um longo processo de
aprimoramento com vistas a aprovação de novo modelo de financiamento da cultura e,
considerando o percurso da realização de debates e consultas públicas além de possíveis
ajustes que o Projeto de Lei 6722/2010/PROCULTURA venha sofrer, verifica-se por
parte do Minc a busca pelo uso de instrumentos que pudessem ao mesmo tempo
contribuir para a realização das ações previstas no programa de governo, mas também a
efetivação das demandas da sociedade já em discussão, o que daria agilidade ao trabalho
do Ministério da Cultura nas ações de fomento e incentivo à cultura.
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Assim, o uso de editais e de outros instrumentos alternativos democratizantes
tornou-se um das principais mecanismos de fomento das ações e projetos culturais
durante os 08 anos do Governo Lula e acabou por caracterizar-se num desenho de
transição entre a “política de balcão” e a idéia de democratização e no uso dos recursos
para a cultura pelo Ministério da Cultura. A seleção pública via editais torna-se então
para o Minc uma ferramenta alternativa, se não a principal, de minimizar as distorções
do cenário de financiamento da cultura já considerado insuportável até então e também
“uma forma democrática e republicana para a distribuição de recursos públicos aos
projetos e atividades culturais no país”. Segundo o Ministério da Cultura - Minc, hoje,
cerca de 15% dos recursos de incentivo fiscal são aplicados por meio de seleções
públicas de projetos culturais, e no Fundo Nacional de Cultura esse percentual supera
50%”64.
Vale destacar o conceito deste instrumento muito utilizado na esfera
governamental. A seleção pública se caracteriza por uma comunicação por edital
público ou regulamento e que tem foco definido com inscrição aberta a todos. Os
critérios de avaliação devem ser claros, objetivos e divulgados previamente e é
necessária a presença de comissão de seleção idônea. A seleção pública pode ser gerida
por órgãos públicos e privados. Segundo o Ministério da Cultura na apresentação do
Programa Observatório dos Editais, no caso da seleção pública de projetos culturais
tem por princípios: “[...] democracia e republicanismo; a transparência; a prestação de
contas à sociedade; o atendimento qualificado às especificidades dos segmentos
culturais; a desconcentração dos investimentos [...]”. Sobre as potencialidades deste
instrumento para a cultura, acrescenta, “almeja-se difusão e do alcance das políticas
públicas; a capacitação de agentes culturais; [...] e a construção de um banco de dados
de instituições e atividades culturais; além da elaboração de um calendário anual de
editais [...]”65.
Neste contexto, é lançado em 2004 o Observatório dos Editais66 pelo Minc, na
Secretaria de Políticas Culturais com a atribuição de regular, monitorar e acompanhar os
editais e a seleção dos projetos culturais visando dar transparência à tomada de decisão
sobre estas seleções tanto de iniciativas do Sistema MinC quanto das que fazem uso do
mecanismo de incentivo fiscal da Lei Rouanet e Lei do Audiovisual. Formado por um
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comitê gestor colegiado, o Observatório dos Editais conta com representantes de
diversas instâncias do sistema público de cultura, da Secretaria da Presidência da
República, de empresários e de agentes de organizações culturais.
Para Alfredo Manevy67 em discurso da mesma ocasião, o então Secretário de
Políticas Culturais do Ministério: com o Observatório dos Editais “Estabelecemos
critérios claros e objetivos previamente divulgados, comitês de análise especializados,
oferecendo iguais chances a todos os cidadãos que busquem apoio do governo”.
Segundo o Ministério da Cultura, o Observatório tem por finalidade o
fortalecimento das seleções públicas no Ministério da Cultura e difusão do uso deste
instrumento entre as instituições segundo os princípios da “democracia e
republicanismo; transparência; prestação de contas à sociedade; atendimento qualificado
às especificidades dos segmentos culturais; desconcentração dos investimentos;
equidade na distribuição regional dos recursos”.
No site oficial do Minc são disponibilizados dados68 e apontam que entre 2003 e
2007: 209 seleções públicas destinaram R$ 653 milhões de reais beneficiando 6.800
projetos culturais sendo de origem pública, 159 seleções públicas que destinaram 359
milhões de reais para projetos. Já de origem empresarial, 45 seleções públicas foram
realizadas com uso de incentivo fiscal destinando 270 milhões de reais projetos
culturais, além de 5 seleções públicas com recursos próprios destinando 40 milhões de
reais.
Outro dado relevante foi a destinado aos Pontos de Cultura que em 2007 onde
foram investidos R$ 56 milhões a 23 Estados e ao DF e em 2008 lançados editais
estaduais para fomento de 1.298 novos Pontos de Cultura pelo país. Somente as Estatais
como a Caixa Econômica, Petrobrás, BNDES, BNB investiram juntas R$ 144 milhões,
representando 45% dos seus investimentos por meio de seleção pública. Estes dados
mostram que as Empresas públicas responderam por 91% do patrocínio via seleção
pública entre 2006 a 2007, e os editais das empresas privadas aumentaram em 36%,
demonstrando o crescimento sobre o uso deste instrumento. Os números disponíveis no
site do Minc demonstram um crescimento relevante do uso do mecanismo da seleção
pública de editais tanto pelo poder público quanto pelas empresas privadas e reforça a
tentativa do Ministério em empreender formas alternativas de realizar o financiamento
da cultura apesar do atual modelo a Lei Rouanet, estar em processo de reforma.
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No entanto, é importante atentar para a reflexão sobre o que permeia este
contexto do uso de uma “política de editais”, embora a seleção pública via editais seja
uma tentativa do Minc de equilibrar e dar publicidade aos mecanismos de acesso aos
recursos para a cultura. Por isso, entendemos que cabe a questão: em que medida a
distribuição destes recursos é eficiente no seu alcance e também na sua fiscalização e
efetividade? E como evitar que isto não se torne mais outra maneira arraigada de vícios
sobre a forma de apropriação dos recursos públicos?
Neste sentido, trazemos algumas reflexões de Leonardo Brant69, pesquisador
cultural, em seu artigo intitulado Quando o Estado quer ser mercado. Para Brant,
embora considere importante a riqueza de novos atores sociais na participação do acesso
aos recursos para cultura por meio dos editais, o pesquisador aponta ser esta uma
pulverização de investimento num ”simulacro da cidadania” que se faz no “contraponto
e na sobreposição de diferentes instâncias”. Brant faz severa crítica à proposta de “nova
política cultural do governo Lula para ampliar o escopo de atuação da cultura”. Segundo
o pesquisador cultural, o Estado ao utilizar os editais como ferramenta principal de
fomento à cultura, faz o papel de mercado ao invés de atuar “em função e à favor do
mercado”, utilizando os mesmos formatos e “vícios” de: “[...] priorizar a visibilidade da
operação em detrimento da prioridade; exigir contrapartidas além da atividade cultural,
garantir o foco de atenção para a marca patrocinadora (nesse caso, o governo) [...]”.
Ao buscar a desconcentração do destino dos recursos para cultura do eixo RioSão Paulo, apontado muitas vezes pelo Ministério da Cultura ao criticar a lei Rouanet, o
Estado, segundo Brant, cria “novos setores, organizados e legitimados para brigar pelo
Erário”, o que para o pesquisador cultural estaria inaugurando a “era do marketing
governamental”.
De fato, a diversificação com que o governo Lula propôs os editais numa
infinidade de temáticas setoriais considerando também a diversidade territorial, verificase um esforço deste governo em buscar atingir as áreas onde há ausência de políticas e
de equipamentos culturais nas diversas regiões do país. Importante lembrar que entre os
temas abordados na proposta do PL 6722/2010, o PROCULTURA está a definição de
critérios de distribuição das faixas de renúncia fiscal cuja destinação das maiores faixas
são para as regiões onde houvesse esta ausência. Resta-nos ver de que forma estas
iniciativas se traduzem em efetividade das políticas para a cultura, baseada nos preceitos
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da democracia cultural, mas principalmente em continuidade e contribuição sóciocultural.
Alguns exemplos de editais, como os da Secretaria da Identidade e Diversidade
Cultura – SID - do Ministério da Cultura podem ser citados como indicativos das
práticas de uso deste instrumento. Entre eles: Edital de Cultura Popular - de valorização
e promoção da diversidade de expressões culturais; Edital dos Pontos de Cultura - de
fomento a iniciativas e expressões culturais; Edital para Pescadores Artesanais; Edital
Nação Griô, de valorização dos mestres griôs. Além dos editais de valorização da
cultura indígena, cigana, cultura digital, GLBTs. Temáticas bastante diversas e até
inéditas.
No entanto para Brant os editais tornaram-se “sinônimo de política cultural,
conferindo um ar de celeridade, lisura, transparência e critério na divisão do bolo”, mas
que se traduziu em “frágil e fácil instrumento de balcão de financiamento da cultura”.
Assim o pesquisador cultural confere ao Estado o adjetivo de “neopopulista” por
utilizar-se de instrumentos como os editais para distribuir os recursos de projetos
culturais, avaliados em comissões segundo ele “comprometidas com grupos partidários
e movimentos e igrejinhas”.
Por outro lado, alguns indícios podem nos auxiliar na compreensão deste
contexto, quando analisamos em de Sergio Mamberti, então titular da Secretaria da
Identidade e Diversidade Cultural - SID sobre a implementação em 2004 dos editais do
Programa Brasil Plural70, de Identidade e Diversidade Cultural. Muito embora sua fala
de certo modo enfatize mais a forma de acesso aos editais pelos participantes, do que às
questões de mérito, seu depoimento apresenta um fato que chama atenção: O Programa
Brasil Plural de Identidade e diversidade é um dos que inaugura este processo de uso da
seleção pública e por ser algo inicial, ainda naquele momento, enfrentava os primeiros
obstáculos para a sua implementação. Neste caso, o obstáculo era: comunicar e tornar
possível o acesso aos editais pelos seus destinatários e de como estes por sua vez
poderiam em igualdade de condições apresentar suas propostas e participar do processo
de seleção.
Sergio Mamberti, então secretário Secretaria da Identidade e da Diversidade
Cultural, em depoimento, fala sobre as dificuldades enfrentadas pelo governo para
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chegar a um modelo de atendimento aos diversos grupos tão diversos como índios,
idoso, juventude, grupos de GLBT, ciganos, entre outros.

Tivemos que pensar em uma estratégia de comunicação forte, pois tínhamos que
alcançar povos indígenas de todo Brasil. Procuramos uma forma menos burocrática de
atendimento, fazendo um edital de premiação das ações culturais de povos indígenas,
com inscrições via 0800, Internet, projetos e vídeos postados pelo Correio. O resultado
foi surpreendente, recebemos 467 propostas e 180 horas de vídeo (Sergio Mambert, em
depoimento)71.

Criada para o desenvolvimento de iniciativas que pudessem promover e
contemplar os diversos segmentos da sociedade antes alijados do processo de acesso aos
recursos financeiros da cultura, a Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural – SID
inicia suas atividades com a finalidade de promover os princípios previstos na
Convenção para a Proteção e Promoção da Diversidade e das Expressões Culturais.
Neste sentido o Programa Brasil Plural é o principal vetor das ações da SID.
Para além das dificuldades de implementação do Programa, o que nos parece
relevante buscar compreender é de que forma estas ações e projetos tiveram capacidade
de ter impacto acerca da continuidade e da promoção da autonomia dos grupos e
iniciativas contempladas e que viesse a contrariar a tese de Brant quando afirma que a
política de editais é “de caráter personalista” cujas propostas e projetos não
sobreviveriam a um segundo mandato. Ou seja, o que esta experiência se traduz da
intencionalidade à efetividade nas práticas defendidas como políticas de Estado
previstas no Plano Nacional de cultura?
Fazendo um contraponto a estas duas visões acerca do uso dos editais, dois
aspectos chamam atenção: o primeiro é que embora o Programa Brasil Plural ainda
necessite de avaliação mais profunda sobre os reais impactos no cotidiano das pessoas e
grupos envolvidos pôde, ao longo de sua implementação, fazer investimentos seguindo
alguns

dos

preceitos

democratizantes

– acesso,

participação, pluralidade

-

recomendados não apenas pela Convenção da UNESCO, mas também pelo Plano
Nacional de Cultura. Outra questão foi o fato de se buscar empreender o acesso a estes
instrumentos pelos destinatários (proponentes e gestores de projetos com temáticas
sobre índios, idosos, juventude, ciganos, etc.). É o caso das tribos indígenas em que ao
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invés de fazerem projetos escritos, puderam fazê-lo em outros formatos, como vídeos e
gravações em áudio. O segundo aspecto é que nos parece ser imperioso que haja uma
ação contínua tanto de investimento quanto de promoção da autonomia destes mesmos
grupos associando os projetos e iniciativas a atividades educacionais e também de
geração de renda que se transformem em ações permanentes.
Os gráficos a seguir, apresentados no Balanço do Programa Identidade e
Diversidade Cultural: Brasil Plural Editais Públicos 2005 a 201072 e demonstram
alguns dados que podem ilustrar esta análise.

Quadro 5: Contemplados por Edital por Ano
2005 a 2010 - Brasil

Já o quadro acima apresenta um balanço resumido, entre 2005 e 2010, quando a
Secretaria da Identidade e Diversidade – SID apresentou os seguintes números: 18
Editais; 9571 Inscritos, 1673 contemplados; atingindo 17% da demanda. Além disso,
563 municípios foram contemplados a partir das propostas apresentadas e selecionadas,
totalizando um valor de mais de 22 milhões de reais neste período.
De fato, o que se nota é a grande quantidade de iniciativas contempladas pela
seleção pública neste Programa e que denota uma tentativa de ampliar a atuação do
Ministério da Cultura no sentido de promover tanto os segmentos diversos, quanto as
regiões geográficas. Muito embora esteja atingindo apenas 10% dos municípios
brasileiros, ainda longe de atingir os mais de 5 mil existentes.
Já o quadro a seguir apresenta os editais realizados entre 2005 e 2010 onde são
distribuídos por temática e por ano. Dos 18 editais, nota-se grande quantidade de
prêmios, concursos de e eventos, denotando assim ações de investimento de certa forma
pontuais, já que estas categorias de concessão de recursos podem não se caracterizar em
ações sistemáticas, embora importantes do ponto de vista de estímulos e fomento. Outro
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ponto a destacar são as premiações a exemplo do Prêmio Culturas Populares Edição
Dona Izabel, de 2009.

CULTURAS POPULARES

ANO

1. Fomento às Expressões das Culturas Populares

2005

2. Prêmio Culturas Populares - Edição Mestre Duda - 100 anos de Frevo

2007

3. Prêmio Culturas Populares - Edição Mestre Humberto de Maracanã

2008

4. Prêmio Culturas Populares - Edição Mestra Dona Isabel

2009

CULTURA INDÍGENA
5.Prêmio Culturas Indígenas - Edição Ângelo Cretã

2006

6.Prêmio Culturas Indígenas - Edição Xicão Xukuru

2007

7. Prêmio Culturas Indígenas - Edição Marçal Tupã-Y

2010

LGBT
8. Parada do Orgulho GLBT 2005

2005

9. Concurso Cultura GLBT 2006

2006

10. Concurso Cultura GLBT 2007

2007

11. Concurso Público de Apoio a Paradas de Orgulho GLTB 2008

2008

12. Prêmio Cultural GLBT 2008

2008

13. Prêmio Cultural GLBT 2009

2009

CULTURAS CIGANAS
14. Prêmio Culturas Ciganas 2007 - Edição João Torres

2007

15. Prêmio Culturas Ciganas 2010

2010

IDOSOS
16. Prêmio Inclusão Cultural da Pessoa Idosa

2007

17. Prêmio Inclusão Cultural da Pessoa Idosa

2010

JUVENTUDE
18. Prêmio Cultura Hip Hop 2010 - Edição Preto Ghóez

2010

Quadro 6: Editais da Secretaria da identidade e Diversidade
SID/2005/2010. Fonte: Ministério da Cultura

Dos objetivos previstos no edital do Prêmio Culturas Populares Edição Dona
Izabel, de 2009, consta premiar a “atuação exemplar de Mestres e de
Grupos/Comunidades praticantes de expressões das culturas populares brasileiras;
identificar, fortalecer e valorizar as expressões das culturas populares brasileiras”. No
entanto, segundo o edital, a Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural – SID
“não se responsabiliza por eventuais irregularidades praticadas pela liderança indicada
pelo Grupo/Comunidade, acerca da destinação dos recursos do Prêmio”73.
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Apenas para reflexão, chama-nos atenção o fato de o edital prever apenas a
premiação, mas não faz menção à formas de aplicação exceto pela exigência de envio
semestral de relatório, bem como de realização de visitas técnicas dos gestores do Minc,
destinadas a acompanhamento dos resultados obtidos com a implantação do referido
concurso. Muito embora diversas inciativas possam ser realizadas para fins de fomento
e que necessariamente não haja uma exigência de “retorno” ou contrapartida, como as
manifestações de cultura populares, o acompanhamento e a apresentação de relatórios a
partir de indicadores previamente estabelecidos poderiam ser instrumento. Para verificar
não apenas sua realização, mas também as contribuições para o público a que se destina
e capacidade de gestão das organizações selecionadas.
Já os gráficos abaixo, apresentam a distribuição de recursos dos editais por
segmento cultural e o por região. Ambos representam na prática a intencionalidade do
Ministério da Cultura de empreender esforço de promover o acesso e a distribuição
equilibrada dos recursos tanto no tocante às diversidade de expressões, quanto à questão
da descentralização do destino dos recursos. O que nos parece é que os dados podem
representar a concretude de preceitos democratizantes quanto a promover o acesso.

Gráfico 1: Recursos por Segmento Sócio-Cultural
Atendidos entre 2005 a 2010 – Brasil
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Gráfico 2: Contemplados por região de 2005 a 2010

Entretanto nos parece relevante refletir sobre a efetividade e os impactos que tais
investimentos possam vir a ter sobre aquelas regiões, grupos e indivíduos contemplados
pelos editais na medida em que, para uma política cultural sistematizada e duradoura é
determinante que as ações e iniciativas tenham capacidade de sustentação tanto
conceitual quanto financeira e que de fato possam promover a autonomia e exercício
dos direitos culturais. Além disso, vale ressaltar que as iniciativas e investimentos
deste e de outros mecanismos de financiamento da cultura possam se reverter em ações
duradouras não a apenas do ponto de vista financeiro, mas também no amadurecimento
dos grupos e diversos atores sociais para que possam empreender formas de
continuidade e solidez. Além disso, buscando formas de diminuir cada vez mais a
dependência apenas de fontes financeiras externas (publica e privada), mas criando
alternativas de incremento de sua atividade, com vistas a verdadeira autonomia,
diversificando fontes de recursos.
Neste sentido, a análise desta questão nos remete à discussão feita no capitulo 3
sobre os conceitos “democratização da cultura” e “democracia cultural”. De certo modo
o Programa Brasil Plural nos parece apresentar características tanto de um quanto de
outro conceito, muito embora entendamos ser necessário um acompanhamento mais
apurado e a construção de indicadores que possam avaliar as contribuições efetivas do
Programa. Se por um lado, há uma ampla distribuição dos recursos para a promoção dos
temas previstos no Programa, isto necessariamente pode não significar a efetividade das
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ações e o desenvolvimento dos grupos e indivíduos envolvidos, mas o começo de um
processo de estímulo e fomento, requerendo maior investimento tanto financeiro quanto
de ferramentas de gestão capazes de auxiliar os grupos e indivíduos a atuarem com
autonomia.
Desta análise resta-nos inferir que é possível que haja um longo caminho ainda
por trilhar no sentido de dar não apenas continuidade mas também o fortalecimento
institucional ao Programa realizando o acompanhamento de seus impactos, bem como a
construção e monitoramento de indicadores capazes de sinalizar as reais contribuições
desta e de outras iniciativa do Ministério da Cultura.

Neste sentido ainda nos

referenciando no artigo citando anteriormente, de Frederico Barbosa, Ministério da
Cultura do Governo Luiz Inácio Lula da Silva: um primeiro balanço, ao fazer análise
acerca da intencionalidade do Governo, o pesquisador faz as seguintes considerações
(2006, p. 62-63):
Os programas organizam as ações do Governo e grande parte dos objetivos e problemas
apontados não pode ser resolvida pelos programas isolados dentro do Minc, pois suas
causas extrapolam a atuação setorial

E acrescenta
O acompanhamento do desempenho e do desenho dos programas permite afirmar que
eles não possuem mecanismos de articulação suficientes [...] e é evidente a inexistência
de monitoramento (e avaliação) de ações próprias à gestão e ao processo de tomada de
decisão.

4.2 O Programa Mais Cultura
Um exemplo de ampla utilização do instrumento da seleção pública para a
cultura destacamos o Programa Mais Cultura que estaria entre as principais realizações
do Ministério da Cultura, quiçá do Governo Lula, onde se verificou a tentativa de
aplicar tanto a prática dos preceitos balizadores da democracia cultural quanto de
promover a democratização do acesso aos recursos entre as regiões e segmentos das
artes e expressões culturais. O Programa Mais Cultura foi criado em 2007, visando
implementação de diversos projetos que traduzissem as dimensões que balizam as
políticas culturais previstas no Plano Nacional de Cultura, o Programa Mais Cultura
atua sob três eixos estruturantes:
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O primeiro é Cultura e Cidadania, com foco na promoção da melhoria da
qualidade de vida; na valorizar e fortalecimento da diversidade cultural e na ampliação
do acesso aos bens. Os Pontos de Cultura e o Vale Cultura são destaques de projetos
deste eixo. O segundo é Cultura e as Cidades com foco na qualificação o ambiente
social das cidades, por meio da construção, reforma, modernização e adaptação de
espaços culturais; do projetos que se destacam são: Bibliotecas e Pontos de Memória. Já
o terceiro é Cultura e Economia com foco na geração de emprego e renda fomento às
empresas do mercado cultural brasileiro e acesso a créditos e meios de circulação e
veiculação de bens e serviços culturais.
O Microcrédito Cultural é um destaque neste último eixo. Segundo o Ministério
da Cultura, o Programa Mais Cultura visa “integrar a incluir todos os segmentos sociais,
valorizando a diversidade e articulando com os ministérios, bancos públicos,
organismos internacionais e instituições da sociedade civil”, que segundo Relatório do
Programa Mais Cultura em 2009,
Cerca de 9 mil iniciativas foram fomentadas em todo País (3,8 mil já apoiadas e 5,1 mil em
andamento), totalizando investimento de cerca de R$ 700 milhões: e na Infraestrutura cultural R$
161,4 milhões para implantação e modernização de bibliotecas R$ 14,5 milhões para Espaços
Mais Cultura (obras do PAC)74.

Como este trabalho de dissertação é dedicado ao tema da política de
financiamento para a cultura e por que citamos exaustivamente o uso do instrumento
seleção pública por meio de editais, nos parece interessante também destacar um outro
formato ainda novo mas que nos dá indícios de ser promissor: o Microcrédito Cultural /
Linhas de Crédito, relativo ao eixo estruturante Cultura e Economia. Este formato visa
estimular empreendedores do setor cultural, oferecendo condições financeiras para seus
projetos, tendo como benefício o financiamento por meio de bancos públicos como
Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Caixa Econômica e Banco do Brasil, para a
viabilização de novos negócios e geração de novas fontes de renda.
Em 2008 foram desenvolvidos pelos bancos públicos a exemplo do Banco do
Nordeste - BNB75 programas de microcrédito para empreendedores culturais. O BNB
investiu cerca de R$ 9,9 milhões em projetos ligados à cultura, em 282 operações por
meio do CREDIAMIGO, que empresta em média R$ 1000,00 (mil reais) por projeto.
Em 2009 foram contempladas as áreas das artes visuais, artes cênicas, música, literatura,
74
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audiovisual e artes integradas onde cada iniciativa recebeu de 01 a 30 salários mínimos
quando foram destinados cerca de 13,5 milhões distribuídos entre os 11 estados da
Região do Semiárido.
Vale destacar o depoimento de Cícera Aducieles Nasaro, moradora do município
de Granjeiros, no Ceará, contemplada pelo Micro Crédito de Cultura “Essa ação vai
realizar o sonho de muitos jovens, principalmente na parte musical, na categoria arte
cênica, na dança, nas manifestações onde os jovens estão mais incluídos. Já o
coreógrafo José Roberto de Oliveira Santos da quadrilha junina do município de
Arapiraca, Alagoas diz que “[...] cada dançarino tira do bolso o dinheiro de sua roupa
[...] Nós queremos ganhar esse prêmio para manter viva a cultura de Arapiraca, de
Alagoas e do Brasil [...]”76. Outros exemplos vêm do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que repassou somente em dezembro de
2009 R$ 1,3 milhão ao Programa Mais Cultura, para a qualificação da produção do
artesanato brasileiro por meio de oficinas de capacitação e ações de estímulo à geração
de emprego e renda.

4.3 Considerações Finais
Por muitos caminhos pode-se levar uma efetiva política de financiamento da
cultura e como pudemos acompanhar permeando os capítulos desta dissertação,
diversos foram os esforços ao longo da história da construção das políticas para a
cultura no Brasil desde os tempos de Vargas até os dias de hoje.
Como o foco de análise desta dissertação se deu no período entre 2006 a 2010,
sobre a politica pública para a cultura, onde efetivamente o Plano Nacional de Cultura e
as discussões do PROCULTURA foram empreendidos, pudemos verificar também os
diversos interesses, prioridades e formas de conceituação da politica cultural, numa
perspectiva de política de Estado principalmente no que cerne ao financiamento.
Investimentos estes que pudessem se traduzir não apenas na forma de recursos
financeiros, mas também em equipamentos, infraestrutura, estímulo a organização de
conselhos, órgãos representativos, legislação, programas, entre outros aspectos
necessários ao conjunto do que se constitui um projeto de politica pública, duradoura e
democrática.
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Os exemplos citados no capítulo quatro busca-se ilustrar algumas das iniciativas
que o Governo Lula ao longo dos 8 anos de atuação pôde desenvolver. Porém buscou-se
também trazer à tona uma discussão sobre o peso destas iniciativas no face-to-face entre
intencionalidade e prática, tendo em vista que enquanto se discutia um modelo
democrático de política cultural este mesmo Governo atuava e buscava a coerência em
suas ações. Ou seja, a reflexão é sobre o que seria financiamento da cultura numa
perspectiva de fomento e de desenvolvimento das linguagens, das expressões e das
potencialidades do indivíduo de fruir, e de também produzir cultura e participar das
decisões sobre as políticas públicas do setor, aspectos diretamente ligados aos preceitos
da democracia cultural.
Assim, resgatando as questões trazidas para a realização desta dissertação, nos
perguntamos se e como o Plano Nacional de Cultura retrata ou sinaliza estes preceitos e
como este governo pôde fazer-se entender e contribuir nas suas ações e iniciativas, mas
principalmente na proposição de uma agenda permanente de política pública voltada
para a cultura capaz de conformar-se enquanto política efetivamente de promoção da
cidadania cultural?
Nossa hipótese é que o Plano Nacional de Cultura apresenta indícios que
sinalizam um alinhamento de suas ações com os preceitos da democracia cultural por
meio da implementação de algumas iniciativas e proposições que dialogam com os
atores sociais e apontam para uma ação duradoura, sistemática e plural. Resta saber de
que maneira isto se traduz efetivamente em direito e cidadania e como pode ser
empreendida como política de Estado.
Neste contexto, o que nos parece é que a participação e diálogo permanente dos
diversos atores sociais inseridos nos processos culturais é essencial para que se
concretizem ações e programas efetivamente democráticos que contemplem as diversas
demandas propostas por atores públicos e privados.
O quadro abaixo ilustra o processo pelo qual passou o Plano Nacional de
Cultura.
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Ilustração: Linha do Tempo – Etapas de elaboração do Plano Nacional de Cultura

A questão da continuidade e do envolvimento do conjunto da sociedade além de
uma sólida base de estruturação do sistema cultural, podem sinalizar a tão mencionada e
muito demanda de estabilidade das políticas pública no país no tocante ao campo da
cultura. A trajetória com que se deram ao diversos debates, associada à realização das
duas Conferências de Cultura, bem como as iniciativas de ajustes da legislação e
programas de fomento como os citados anteriormente, estariam evidenciando alguns
indícios da efetividade do teor democrático e, por conseguinte de promoção da
cidadania cultural, premissas presentes no Plano Nacional de Cultura - PNC.
Ao propor o delineador da política pública para a Cultura, com o Plano Nacional
de Cultura – PNC, o Governo Lula, por meio do Ministério da Cultura, buscou
apresentar proposta de tradução dos preceitos de democracia cultural no âmbito dos
direitos culturais e é neste sentido que se deu a análise neste trabalho de dissertação.
Assim, analisamos os conteúdos do PNC – princípios e diretrizes, bem como a
execução das iniciativas do governo em se deu a sua elaboração para este setor. A
análise se deu com ênfase no tema da política de financiamento para a cultura, o
PROCULTURA, visto que o assunto é parte do tripé da viabilidade da política cultural
junto com a temática da organização de um sistema integrado de gestão traduzido pelo
Sistema Nacional de Cultura - SNC mais a uma legislação adequada às necessidades do
setor.
Ao longo deste trabalho de dissertação, pudemos observar movimentos no
sentido de se desenhar uma “espinha dorsal” para as politicas culturais que
historicamente verificamos sofrer constantemente oscilação de formatos, priorizações
na pauta governamental e de conceituação, tendo hoje passado por um processo de
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amalgamamento com as contribuições dos documentos oficiais da UNESCO e
organismos afins acerca das dimensões e abrangência do tema da cultura na
contemporaneidade.
O trabalho de construção desta dissertação debruçou-se na análise da questão
dos direitos culturais e de sua inserção no âmbito da cidadania no Brasil na perspectiva
dos direitos sociais visto que buscamos compreender de que forma estes direitos
estariam presentes nas proposições do Plano Nacional de Cultura e como a cidadania
cultural poderia estar contemplada. Pelo “longo caminho” traçado por José Murilo de
Carvalho acerca da cidadania no Brasil, foi trazida a reflexão sobre a trajetória brasileira
de conquista de direitos e de como a cultura poderia se inserir neste contexto.
O que pudemos verificar é que embora ainda haja muito que amadurecer para o
pleno exercício de direitos no Brasil, o lugar da cultura e da cidadania cultural é hoje
irreversível e, portanto, parte importante das prioridades para o pleno gozo da cidadania
no mundo contemporâneo.
De 1930 com Vargas a partir das políticas compensatórias de concessão de
direitos, até os dias de hoje com a “constituição cidadã” de 1988, vimos o Brasil se
transformar e com isso também o redesenho e as transformações por que passa
dinamicamente a cidadania no país, considerando ainda as discussões em torno da
ampliação dos direitos de quarta geração onde se incluem os direitos culturais. Isto nos
faz lembrar o Historiador Marco Villa em entrevista ao Jornal O Globo em
13/11/201177, quando afirma que “ainda vivemos numa infância constitucional”, porém
esta é a melhor das constituições que o país já teve”. Esta afirmação apresenta um
elemento importante da questão dos direitos no país: a Constituição de 1988 inaugura
um capítulo relevante da democracia que se consolida depois de um longo período de
regime ditatorial e uma larga história de sucessivas “novas” constituições totalizando
em sete. Assim, poderíamos inferir que o ambiente democrático que proporciona o
espaço para o envolvimento da sociedade na discussão do seu destino e, lembrando
Marilena Chauí e Isaura Botelho acerca da democracia cultural, no campo da cultura,
estamos falando de que vivemos hoje esse ambiente: propício ao debate, à participação,
à fruição e ao exercício dos direitos culturais. É possível afirmar que talvez noutro
momento do país não caberia ou não teria lugar estas discussões e avanços.
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Ao longo desta dissertação, levantamos também questões sobre as proposições
previstas no Plano Nacional de Cultura e nas discussões do PROCULTURA e, neste
contexto refletimos sobre intencionalidade e efetividade nas ações propostas. No
entanto vale ressaltar que este não é um desafio que se limitaria apenas ao campo da
cultura, mas a toda a sorte de temas das politicas sociais pensadas e desenhadas na
Constituição Brasileira. Por isso entendemos, e seguindo as pistas de Chauí, que o
desafio estaria sim na mudança da nossa própria forma de conduzir e fazer política no
Brasil, o que demandaria ainda um longo processo de amadurecimento do modo pelo
qual se decide o destino do país ainda contaminado de práticas clientelistas e pouco
transparentes.
Por esta razão e analisando o caminho percorrido pelos gestores, artistas,
lideranças, empresários e atores sociais interessados nas discussões das politicas
públicas para a cultura, evidenciam-se movimentos bastante relevantes e estruturantes
de forte teor politico-institucional para o setor cultural e que demonstra também sinais
desse amadurecimento. Ou seja, toda a sorte de iniciativas empreendidas pelos gestores
culturais e apresentadas no Plano Nacional de Cultura trazem sinais de alteração de uma
lógica estabelecida num campo do conhecimento até então inexpressivo enquanto
espaço de atuação governamental sistemático e estratégico. É a cultura que passa neste
momento por um processo de “revalorização” enquanto força propulsora do
desenvolvimento do país.
Buscando identificar e demonstrar sinalizadores que indicariam a presença dos
preceitos da democracia cultural no Plano Nacional de Cultura, questão levantada neste
trabalho de dissertação, além das comentadas acima, pontuamos alguns a seguir:
O Plano inspira-se nas dimensões antropológicas, econômicas, sociais como
orientadoras para uma política pública para o setor; a diversidade, assunto de
importância para as questões das relações entre as culturas dos países e por isso
elemento relevante para a cultura de paz, está contemplada e é a principal referência que
permeia os princípios e diretrizes das politicas culturais. A forma com que foi
construído o Plano baseado em debates com a sociedade civil dos diversos segmentos,
também é indicativo de preceitos democráticos. O desafio agora é a efetividade do PNC
e sua capacidade de se empreender-se enquanto politica de Estado, trazendo estabilidade
política para o setor.
Quanto ao tema do financiamento da cultura, foco deste trabalho de dissertação,
tanto no PNC quanto no PROCULTURA, pudemos pontuar estratégias e ações bastante
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inovadoras enquanto propostas para fomentar, promover e estimular a produção, fruição
e criação no campo da cultura. Nesse tema em especial, vimos o desafio que é alterar
uma lógica cristalizada no mercado cultural brasileiro que cresceu, mas que também se
concentrou e se desenvolveu norteado por um único meio: as leis de incentivos fiscais,
que é apenas uma parte do universo ainda maior de mecanismos de fomento da cultura
no Brasil e no mundo e que demonstrou ser concentrador e excludente na experiência
brasileira.
Outros aspectos que se aproxima dos preceitos da democracia cultural estariam
também no que identificamos como iniciativas do esforço com que se debruçaram os
gestores do setor cultural nestes últimos anos rumo a um desenho de ações estruturantes
que buscasse dar robustez às politica do setor. A criação do Sistema Nacional de
Cultura, como integrador das ações entre os entes federativos e do Sistema de
Indicadores Culturais, ferramenta de gestão para o monitoramento e registro sobre
números da cultura e seus impactos no desenvolvimento aliado ao PNC, são outros
exemplos.
Assim, muito embora estas e outras iniciativas estejam hoje ainda na
intencionalidade, mas presentes em algumas ações efetivas do atual governo (como a
política de editais e os ajustes na legislação), e considerando a trajetória por que vem
passando o campo da cultura nos últimos 50 anos, nos parecer razoável dizer que estas
per si já demonstrariam um conjunto considerável de contribuições para um setor em
pleno processo de amadurecimento e conformação. Desta forma, é possível afirmar que
muitos foram os avanços e que num contexto que perpassa a cultura política do país
pode-se considerar que estas diversas iniciativas trazem inúmeras contribuições para o
exercício da cidadania não apenas cultural, restando aos gestores e grandes interessados
no assunto manter a pauta viva e consolidá-la, além de também atuar de forma
colaborativa para a ampliação das possibilidades e potencialidades das políticas
culturais no país.
Entendemos ser também necessário um contínuo diálogo entre as partes
interessadas, como os gestores, artistas, investidores e o público, para que a agenda da
cultura seja cada vez mais duradoura, rica e plural e que contribua para as grandes
questões sociais do país como a educação, a saúde, a segurança, etc.
O contínuo trabalho de avaliação e monitoramento das ações empreendidas
também deve ser observado: estudos e pesquisa sobre politica cultural precisam ser
incentivados para obtermos maior aprofundamento das questões que afligem ainda o
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setor. Articulação sistemática entre os diversos segmentos deve ser estimulada para
maior entendimento dos processos de produção e gestão cultural.
Por fim, a criação de instâncias reguladoras e fiscalizadoras desta área cada vez
mais complexa e demandante de suporte para melhoria contínua para implementação de
projetos e programas devem ser estimulados.
Assim, longe de ser conclusivo, trouxemos as reflexões presentes nesta
dissertação como mais uma contribuição para a produção de conhecimento acerca dos
estudos sobre politicas culturais do país com especial atenção aos temas dos direitos
culturais, acerca do acesso aos bens culturais que passa obrigatoriamente por uma
politica de financiamento descentralizada, transparente com papel de fomento, mas
também de investimento a exemplo da concessão de créditos financeiros para os
empreendedores culturais, estimulando a economia da cultura.
Um longo caminho há que se percorrer, e interessa-nos aqui levantar questões e
trazer contribuições a um tema de interesse das políticas públicas do Brasil. A
expectativa é que todo este movimento de mudanças e de produção de conhecimento e
proposição de direcionadores para a cultura, já empreendidos até então, se reverta em
desenvolvimento e proporcione cada vez mais o acesso e o pleno exercício da cidadania.
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LEI Nº 12.343, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010.

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 12.343, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2010.
Institui o Plano Nacional de Cultura - PNC, cria o
Sistema Nacional de Informações e Indicadores
Culturais - SNIIC e dá outras providências.

Mensagem de veto

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Fica aprovado o Plano Nacional de Cultura, em conformidade com o § 3o do art. 215 da
Constituição Federal, constante do Anexo, com duração de 10 (dez) anos e regido pelos seguintes
princípios:
I - liberdade de expressão, criação e fruição;
II - diversidade cultural;
III - respeito aos direitos humanos;
IV - direito de todos à arte e à cultura;
V - direito à informação, à comunicação e à crítica cultural;
VI - direito à memória e às tradições;
VII - responsabilidade socioambiental;
VIII - valorização da cultura como vetor do desenvolvimento sustentável;
IX - democratização das instâncias de formulação das políticas culturais;
X - responsabilidade dos agentes públicos pela implementação das políticas culturais;
XI - colaboração entre agentes públicos e privados para o desenvolvimento da economia da
cultura;
XII - participação e controle social na formulação e acompanhamento das políticas culturais.
Art. 2o São objetivos do Plano Nacional de Cultura:
I - reconhecer e valorizar a diversidade cultural, étnica e regional brasileira;

II - proteger e promover o patrimônio histórico e artístico, material e imaterial;
III - valorizar e difundir as criações artísticas e os bens culturais;
IV - promover o direito à memória por meio dos museus, arquivos e coleções;
V - universalizar o acesso à arte e à cultura;
VI - estimular a presença da arte e da cultura no ambiente educacional;
VII - estimular o pensamento crítico e reflexivo em torno dos valores simbólicos;
VIII - estimular a sustentabilidade socioambiental;
IX - desenvolver a economia da cultura, o mercado interno, o consumo cultural e a exportação
de bens, serviços e conteúdos culturais;
X - reconhecer os saberes, conhecimentos e expressões tradicionais e os direitos de seus
detentores;
XI - qualificar a gestão na área cultural nos setores público e privado;
XII - profissionalizar e especializar os agentes e gestores culturais;
XIII - descentralizar a implementação das políticas públicas de cultura;
XIV - consolidar processos de consulta e participação da sociedade na formulação das políticas
culturais;
XV - ampliar a presença e o intercâmbio da cultura brasileira no mundo contemporâneo;
XVI - articular e integrar sistemas de gestão cultural.
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER PÚBLICO
Art. 3o Compete ao poder público, nos termos desta Lei:
I - formular políticas públicas e programas que conduzam à efetivação dos objetivos, diretrizes e
metas do Plano;
II - garantir a avaliação e a mensuração do desempenho do Plano Nacional de Cultura e
assegurar sua efetivação pelos órgãos responsáveis;
III - fomentar a cultura de forma ampla, por meio da promoção e difusão, da realização de
editais e seleções públicas para o estímulo a projetos e processos culturais, da concessão de apoio
financeiro e fiscal aos agentes culturais, da adoção de subsídios econômicos, da implantação regulada de
fundos públicos e privados, entre outros incentivos, nos termos da lei;
IV - proteger e promover a diversidade cultural, a criação artística e suas manifestações e as
expressões culturais, individuais ou coletivas, de todos os grupos étnicos e suas derivações sociais,

reconhecendo a abrangência da noção de cultura em todo o território nacional e garantindo a
multiplicidade de seus valores e formações;
V - promover e estimular o acesso à produção e ao empreendimento cultural; a circulação e o
intercâmbio de bens, serviços e conteúdos culturais; e o contato e a fruição do público com a arte e a
cultura de forma universal;
VI - garantir a preservação do patrimônio cultural brasileiro, resguardando os bens de natureza
material e imaterial, os documentos históricos, acervos e coleções, as formações urbanas e rurais, as
línguas e cosmologias indígenas, os sítios arqueológicos pré-históricos e as obras de arte, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência aos valores, identidades, ações e memórias
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira;
VII - articular as políticas públicas de cultura e promover a organização de redes e consórcios
para a sua implantação, de forma integrada com as políticas públicas de educação, comunicação, ciência
e tecnologia, direitos humanos, meio ambiente, turismo, planejamento urbano e cidades,
desenvolvimento econômico e social, indústria e comércio, relações exteriores, dentre outras;
VIII - dinamizar as políticas de intercâmbio e a difusão da cultura brasileira no exterior,
promovendo bens culturais e criações artísticas brasileiras no ambiente internacional; dar suporte à
presença desses produtos nos mercados de interesse econômico e geopolítico do País;
IX - organizar instâncias consultivas e de participação da sociedade para contribuir na
formulação e debater estratégias de execução das políticas públicas de cultura;
X - regular o mercado interno, estimulando os produtos culturais brasileiros com o objetivo de
reduzir desigualdades sociais e regionais, profissionalizando os agentes culturais, formalizando o
mercado e qualificando as relações de trabalho na cultura, consolidando e ampliando os níveis de
emprego e renda, fortalecendo redes de colaboração, valorizando empreendimentos de economia
solidária e controlando abusos de poder econômico;
XI - coordenar o processo de elaboração de planos setoriais para as diferentes áreas artísticas,
respeitando seus desdobramentos e segmentações, e também para os demais campos de manifestação
simbólica identificados entre as diversas expressões culturais e que reivindiquem a sua estruturação
nacional;
XII - incentivar a adesão de organizações e instituições do setor privado e entidades da sociedade
civil às diretrizes e metas do Plano Nacional de Cultura por meio de ações próprias, parcerias,
participação em programas e integração ao Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais SNIIC.
§ 1o O Sistema Nacional de Cultura - SNC, criado por lei específica, será o principal articulador
federativo do PNC, estabelecendo mecanismos de gestão compartilhada entre os entes federados e a
sociedade civil.
§ 2o A vinculação dos Estados, Distrito Federal e Municípios às diretrizes e metas do Plano
Nacional de Cultura far-se-á por meio de termo de adesão voluntária, na forma do regulamento.
§ 3o Os entes da Federação que aderirem ao Plano Nacional de Cultura deverão elaborar os seus
planos decenais até 1 (um) ano após a assinatura do termo de adesão voluntária.

§ 4o O Poder Executivo federal, observados os limites orçamentários e operacionais, poderá
oferecer assistência técnica e financeira aos entes da federação que aderirem ao Plano, nos termos de
regulamento.
§ 5o Poderão colaborar com o Plano Nacional de Cultura, em caráter voluntário, outros entes,
públicos e privados, tais como empresas, organizações corporativas e sindicais, organizações da
sociedade civil, fundações, pessoas físicas e jurídicas que se mobilizem para a garantia dos princípios,
objetivos, diretrizes e metas do PNC, estabelecendo termos de adesão específicos.
§ 6o O Ministério da Cultura exercerá a função de coordenação executiva do Plano Nacional de
Cultura - PNC, conforme esta Lei, ficando responsável pela organização de suas instâncias, pelos
termos de adesão, pela implantação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais SNIIC, pelo estabelecimento de metas, pelos regimentos e demais especificações necessárias à sua
implantação.
CAPÍTULO III
DO FINANCIAMENTO
Art. 4o Os planos plurianuais, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias da União
e dos entes da federação que aderirem às diretrizes e metas do Plano Nacional de Cultura disporão
sobre os recursos a serem destinados à execução das ações constantes do Anexo desta Lei.
Art. 5o O Fundo Nacional de Cultura, por meio de seus fundos setoriais, será o principal
mecanismo de fomento às políticas culturais.
Art. 6o A alocação de recursos públicos federais destinados às ações culturais nos Estados, no
Distrito Federal e nos Municípios deverá observar as diretrizes e metas estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único. Os recursos federais transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios deverão ser aplicados prioritariamente por meio de Fundo de Cultura, que será
acompanhado e fiscalizado por Conselho de Cultura, na forma do regulamento.
Art. 7o O Ministério da Cultura, na condição de coordenador executivo do Plano Nacional de
Cultura, deverá estimular a diversificação dos mecanismos de financiamento para a cultura de forma a
atender os objetivos desta Lei e elevar o total de recursos destinados ao setor para garantir o seu
cumprimento.
CAPÍTULO IV
DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Art. 8o Compete ao Ministério da Cultura monitorar e avaliar periodicamente o alcance das
diretrizes e eficácia das metas do Plano Nacional de Cultura com base em indicadores nacionais,
regionais e locais que quantifiquem a oferta e a demanda por bens, serviços e conteúdos, os níveis de
trabalho, renda e acesso da cultura, de institucionalização e gestão cultural, de desenvolvimento
econômico-cultural e de implantação sustentável de equipamentos culturais.
Parágrafo único. O processo de monitoramento e avaliação do PNC contará com a participação
do Conselho Nacional de Política Cultural, tendo o apoio de especialistas, técnicos e agentes culturais,
de institutos de pesquisa, de universidades, de instituições culturais, de organizações e redes
socioculturais, além do apoio de outros órgãos colegiados de caráter consultivo, na forma do
regulamento.

Art. 9o Fica criado o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC, com os
seguintes objetivos:
I - coletar, sistematizar e interpretar dados, fornecer metodologias e estabelecer parâmetros à
mensuração da atividade do campo cultural e das necessidades sociais por cultura, que permitam a
formulação, monitoramento, gestão e avaliação das políticas públicas de cultura e das políticas culturais
em geral, verificando e racionalizando a implementação do PNC e sua revisão nos prazos previstos;
II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a caracterização
da demanda e oferta de bens culturais, para a construção de modelos de economia e sustentabilidade da
cultura, para a adoção de mecanismos de indução e regulação da atividade econômica no campo
cultural, dando apoio aos gestores culturais públicos e privados;
III - exercer e facilitar o monitoramento e avaliação das políticas públicas de cultura e das
políticas culturais em geral, assegurando ao poder público e à sociedade civil o acompanhamento do
desempenho do PNC.
Art. 10. O Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC terá as seguintes
características:
I - obrigatoriedade da inserção e atualização permanente de dados pela União e pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios que vierem a aderir ao Plano;
II - caráter declaratório;
III - processos informatizados de declaração, armazenamento e extração de dados;
IV - ampla publicidade e transparência para as informações declaradas e sistematizadas,
preferencialmente em meios digitais, atualizados tecnologicamente e disponíveis na rede mundial de
computadores.
§ 1o O declarante será responsável pela inserção de dados no programa de declaração e pela
veracidade das informações inseridas na base de dados.
§ 2o As informações coletadas serão processadas de forma sistêmica e objetiva e deverão integrar
o processo de monitoramento e avaliação do PNC.
§ 3o O Ministério da Cultura poderá promover parcerias e convênios com instituições
especializadas na área de economia da cultura, de pesquisas socioeconômicas e demográficas para a
constituição do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11. O Plano Nacional de Cultura será revisto periodicamente, tendo como objetivo a
atualização e o aperfeiçoamento de suas diretrizes e metas.
Parágrafo único. A primeira revisão do Plano será realizada após 4 (quatro) anos da
promulgação desta Lei, assegurada a participação do Conselho Nacional de Política Cultural - CNPC e
de ampla representação do poder público e da sociedade civil, na forma do regulamento.

Art. 12. O processo de revisão das diretrizes e estabelecimento de metas para o Plano Nacional
de Cultura - PNC será desenvolvido pelo Comitê Executivo do Plano Nacional de Cultura.
§ 1o O Comitê Executivo será composto por membros indicados pelo Congresso Nacional e
pelo Ministério da Cultura, tendo a participação de representantes do Conselho Nacional de Política
Cultural - CNPC, dos entes que aderirem ao Plano Nacional de Cultura - PNC e do setor cultural.
§ 2o As metas de desenvolvimento institucional e cultural para os 10 (dez) anos de vigência do
Plano serão fixadas pela coordenação executiva do Plano Nacional de Cultura - PNC a partir de
subsídios do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC e serão publicadas em
180 (cento e oitenta) dias a partir da entrada em vigor desta Lei.
Art. 13. A União e os entes da federação que aderirem ao Plano deverão dar ampla publicidade e
transparência ao seu conteúdo, bem como à realização de suas diretrizes e metas, estimulando a
transparência e o controle social em sua implementação.
Art. 14. A Conferência Nacional de Cultura e as conferências setoriais serão realizadas pelo
Poder Executivo federal, enquanto os entes que aderirem ao PNC ficarão responsáveis pela realização
de conferências no âmbito de suas competências para o debate de estratégias e o estabelecimento da
cooperação entre os agentes públicos e a sociedade civil para a implementação do Plano Nacional de
Cultura - PNC.
Parágrafo único. Fica sob responsabilidade do Ministério da Cultura a realização da Conferência
Nacional de Cultura e de conferências setoriais, cabendo aos demais entes federados a realização de
conferências estaduais e municipais para debater estratégias e estabelecer a cooperação entre os agentes
públicos e da sociedade civil para a implantação do PNC e dos demais planos.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de dezembro de 2010; 189o da Independência e 122o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
João Luiz Silva Ferreira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.12.2010

ANEXO
PLANO NACIONAL DE CULTURA:
DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E AÇÕES
CAPÍTULO I – DO ESTADO
FORTALECER A FUNÇÃO DO ESTADO
NA INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS
INTENSIFICAR O PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS
E AÇÕES VOLTADAS AO CAMPO CULTURAL
CONSOLIDAR A EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CULTURA
O Plano Nacional de Cultura está voltado ao estabelecimento de princípios, objetivos, políticas,
diretrizes e metas para gerar condições de atualização, desenvolvimento e preservação das artes e das
expressões culturais, inclusive aquelas até então desconsideradas pela ação do Estado no País.
O Plano reafirma uma concepção ampliada de cultura, entendida como fenômeno social e
humano de múltiplos sentidos. Ela deve ser considerada em toda a sua extensão antropológica, social,
produtiva, econômica, simbólica e estética.
O Plano ressalta o papel regulador, indutor e fomentador do Estado, afirmando sua missão de
valorizar, reconhecer, promover e preservar a diversidade cultural existente no Brasil.
Aos governos e suas instituições cabem a formulação de políticas públicas, diretrizes e critérios, o
planejamento, a implementação, o acompanhamento, a avaliação, o monitoramento e a fiscalização das
ações, projetos e programas na área cultural, em diálogo com a sociedade civil.
O Sistema Nacional de Cultura - SNC, criado por lei específica, e o Sistema Nacional de
Informações e Indicadores Culturais - SNIIC orientarão a instituição de marcos legais e instâncias de
participação social, o desenvolvimento de processos de avaliação pública, a adoção de mecanismos de
regulação e indução do mercado e da economia da cultura, assim como a territorialização e a
nacionalização das políticas culturais.
Compete ao Estado:
• FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS, identificando as áreas estratégicas de nosso
desenvolvimento sustentável e de nossa inserção geopolítica no mundo contemporâneo, fazendo
confluir vozes e respeitando os diferentes agentes culturais, atores sociais, formações humanas e grupos
étnicos.
• QUALIFICAR A GESTÃO CULTURAL, otimizando a alocação dos recursos públicos e
buscando a complementaridade com o investimento privado, garantindo a eficácia e a eficiência, bem
como o atendimento dos direitos e a cobrança dos deveres, aumentando a racionalização dos processos
e dos sistemas de governabilidade, permitindo maior profissionalização e melhorando o atendimento
das demandas sociais.
• FOMENTAR A CULTURA de forma ampla, estimulando a criação, produção, circulação,
promoção, difusão, acesso, consumo, documentação e memória, também por meio de subsídios à
economia da cultura, mecanismos de crédito e financiamento, investimento por fundos públicos e
privados, patrocínios e disponibilização de meios e recursos.

• PROTEGER E PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL, reconhecendo a
complexidade e abrangência das atividades e valores culturais em todos os territórios, ambientes e
contextos populacionais, buscando dissolver a hierarquização entre alta e baixa cultura, cultura erudita,
popular ou de massa, primitiva e civilizada, e demais discriminações ou preconceitos.
• AMPLIAR E PERMITIR O ACESSO compreendendo a cultura a partir da ótica dos direitos e
liberdades do cidadão, sendo o Estado um instrumento para efetivação desses direitos e garantia de
igualdade de condições, promovendo a universalização do acesso aos meios de produção e fruição
cultural, fazendo equilibrar a oferta e a demanda cultural, apoiando a implantação dos equipamentos
culturais e financiando a programação regular destes.
• PRESERVAR O PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL, resguardando bens,
documentos, acervos, artefatos, vestígios e sítios, assim como as atividades, técnicas, saberes, linguagens
e tradições que não encontram amparo na sociedade e no mercado, permitindo a todos o cultivo da
memória comum, da história e dos testemunhos do passado.
• AMPLIAR A COMUNICAÇÃO E POSSIBILITAR A TROCA ENTRE OS DIVERSOS
AGENTES CULTURAIS, criando espaços, dispositivos e condições para iniciativas compartilhadas, o
intercâmbio e a cooperação, aprofundando o processo de integração nacional, absorvendo os recursos
tecnológicos, garantindo as conexões locais com os fluxos culturais contemporâneos e centros culturais
internacionais, estabelecendo parâmetros para a globalização da cultura.
• DIFUNDIR OS BENS, CONTEÚDOS E VALORES oriundos das criações artísticas e das
expressões culturais locais e nacionais em todo o território brasileiro e no mundo, assim como
promover o intercâmbio e a interação desses com seus equivalentes estrangeiros, observando os marcos
da diversidade cultural para a exportação de bens, conteúdos, produtos e serviços culturais.
• ESTRUTURAR E REGULAR A ECONOMIA DA CULTURA, construindo modelos
sustentáveis, estimulando a economia solidária e formalizando as cadeias produtivas, ampliando o
mercado de trabalho, o emprego e a geração de renda, promovendo o equilíbrio regional, a isonomia de
competição entre os agentes, principalmente em campos onde a cultura interage com o mercado, a
produção e a distribuição de bens e conteúdos culturais internacionalizados.
São fundamentais para o exercício da função do Estado:
• o compartilhamento de responsabilidades e a cooperação entre os entes federativos;
• a instituição e atualização de marcos legais;
• a criação de instâncias de participação da sociedade civil;
• a cooperação com os agentes privados e as instituições culturais;
• a relação com instituições universitárias e de pesquisa;
• a disponibilização de informações e dados qualificados;
• a territorialização e a regionalização das políticas culturais;
• a atualização dos mecanismos de fomento, incentivo e financiamento à atividade cultural;
• a construção de estratégias culturais de internacionalização e de integração em blocos
geopolíticos e mercados globais.

ESTRATÉGIAS E AÇÕES
1.1 Fortalecer a gestão das políticas públicas para a cultura, por meio da ampliação das
capacidades de planejamento e execução de metas, a articulação das esferas dos poderes públicos, o
estabelecimento de redes institucionais das três esferas de governo e a articulação com instituições e
empresas do setor privado e organizações da sociedade civil.
1.1.1 Consolidar a implantação do Sistema Nacional de Cultura - SNC como instrumento de
articulação, gestão, informação, formação, fomento e promoção de políticas públicas de cultura com
participação e controle da sociedade civil e envolvendo as três esferas de governo (federal, estadual e
municipal). A implementação do Sistema Nacional de Cultura - SNC deve promover, nessas esferas, a
constituição ou fortalecimento de órgãos gestores da cultura, conselhos de política cultural,
conferências de cultura, fóruns, colegiados, sistemas setoriais de cultura, comissões intergestoras,
sistemas de financiamento à cultura, planos e orçamentos participativos para a cultura, sistemas de
informação e indicadores culturais e programas de formação na área da cultura. As diretrizes da gestão
cultural serão definidas por meio das respectivas Conferências e Conselhos de Política Cultural,
compostos por, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de membros da sociedade civil, eleitos
democraticamente. Os Órgãos Gestores devem apresentar periodicamente relatórios de gestão para
avaliação nas instâncias de controle social do Sistema Nacional de Cultura - SNC.
1.1.2 Apoiar iniciativas em torno da constituição de agendas, frentes e comissões parlamentares
dedicadas a temas culturais, tais como a elevação de dotação orçamentária, o aprimoramento dos
marcos legais, o fortalecimento institucional e o controle social.
1.1.3 Descentralizar o atendimento do Ministério da Cultura no território nacional, sistematizar
as ações de suas instituições vinculadas e fortalecer seus quadros institucionais e carreiras, otimizando o
emprego de recursos e garantindo o exercício de suas competências.
1.1.4 Consolidar a implantação do Sistema Nacional de Cultura - SNC, como instrumento de
articulação para a gestão e profissionalização de agentes executores de políticas públicas de cultura,
envolvendo a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e sociedade civil.
1.1.5 Atribuir a divisão de competências entre órgãos federais, estaduais e municipais, no âmbito
do Sistema Nacional de Cultura - SNC, bem como das instâncias de formulação, acompanhamento e
avaliação da execução de políticas públicas de cultura.
1.1.6 Estimular a criação e instalação de secretarias municipais e estaduais de cultura em todo o
território nacional, garantindo o atendimento das demandas dos cidadãos e a proteção dos bens e
valores culturais.
1.1.7 Estimular a constituição ou fortalecimento de órgãos gestores, conselhos consultivos,
conferências, fóruns, colegiados e espaços de interlocução setorial, democráticos e transparentes,
apoiando a ação dos fundos de fomento, acompanhando a implementação dos planos e, quando
possível, criando gestão participativa dos orçamentos para a cultura.
1.1.8 Estabelecer programas de cooperação técnica entre os entes da Federação para a
elaboração de planos e do planejamento das políticas públicas, organizando consórcios e redes.
1.1.9 Estabelecer sistemas de integração de equipamentos culturais e fomentar suas atividades e
planos anuais, desenvolvendo metas qualitativas de aprimoramento e atualização de seus modelos
institucionais, de financiamento, de gestão e de atendimento ao público e elaborando programas para
cada um dos seus focos setoriais de política pública.

1.1.10 Aprimorar e ampliar os mecanismos de comunicação e de colaboração entre os órgãos e
instituições públicos e organizações sociais e institutos privados, de modo a sistematizar informações,
referências e experiências acumuladas em diferentes setores do governo, iniciativa privada e associações
civis.
1.1.11 Fortalecer as políticas culturais setoriais visando à universalização do acesso e garantia ao
exercício do direito à cultura.
1.2 Consolidar a implantação do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais SNIIC como instrumento de acompanhamento, avaliação e aprimoramento da gestão e das políticas
públicas de cultura.
1.2.1 Estabelecer padrões de cadastramento, mapeamento e síntese das informações culturais, a
fim de orientar a coleta pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios de dados relacionados à
gestão, à formação, à produção e à fruição de obras, atividades e expressões artísticas e culturais.
1.2.2 Estabelecer, no âmbito do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais SNIIC, os indicadores de acompanhamento e avaliação deste Plano Nacional.
1.2.3 Disseminar subsídios para formulação, implementação, gestão e avaliação das políticas
culturais.
1.2.4 Implantar uma instituição pública nacional de estudos e pesquisas culturais.
1.3 Estimular a diversificação dos mecanismos de financiamento para a cultura e a coordenação
entre os diversos agentes econômicos (governos, instituições e empresas públicas e privadas,
instituições bancárias e de crédito) de forma a elevar o total de recursos destinados aos setores culturais
e atender às necessidades e peculiaridades de suas áreas.
1.3.1 Incentivar a formação de consórcios intermunicipais, de modo a elevar a eficiência e a
eficácia das ações de planejamento e execução de políticas regionais de cultura.
1.3.2 Elaborar, em parceria com bancos e agências de crédito, modelos de financiamento para as
artes e manifestações culturais, que contemplem as particularidades e dinâmicas de suas atividades.
1.3.3 Promover o investimento para a pesquisa de inovação e a produção cultural independente
e regional.
1.3.4 Realizar acordos com bancos e fundos públicos e privados de financiamento para
oferecimento de linhas de crédito especiais para a produção artística e cultural, viabilizando a sua
produção e circulação comercial.
1.3.5 Estimular o investimento privado de risco em cultura e a criação de fundos de
investimento.
1.3.6 Estimular nos bancos estatais e de fomento linhas de crédito subsidiado para comunidades
detentoras de bens culturais, para que possam realizar ações de preservação, de restauração, de
promoção e de salvaguarda do patrimônio cultural.
1.3.7 Criar, em parceria com bancos públicos e bancos de fomento, linhas de crédito subsidiado
para o financiamento da requalificação de imóveis públicos e privados situados em sítios históricos.

1.4 Ampliar e desconcentrar os investimentos em produção, difusão e fruição cultural, visando
ao equilíbrio entre as diversas fontes e à redução das disparidades regionais e desigualdades sociais, com
prioridade para os perfis populacionais e identitários historicamente desconsiderados em termos de
apoio, investimento e interesse comercial.
1.4.1 Estabelecer critérios transparentes para o financiamento público de atividades que
fortaleçam a diversidade nacional, o bem-estar social e a integração de esforços pelo desenvolvimento
sustentável e socialmente justo.
1.4.2 Articular os marcos regulatórios dos mecanismos de fomento e incentivo das esferas
federal, estadual e municipal.
1.4.3 Aprimorar os instrumentos legais de forma a dar transparência e garantir o controle social
dos processos de seleção e de prestação de contas de projetos incentivados com recursos públicos.
1.4.4 Ampliar e regulamentar as contrapartidas socioculturais, de desconcentração regional, de
acesso, de apoio à produção independente e de pesquisa para o incentivo a projetos com recursos
oriundos da renúncia fiscal.
1.4.5 Ampliar e aprimorar a divulgação dos programas, ações e editais públicos de apoio à
cultura.
1.4.6 Ampliar o uso de editais e comissões de seleção pública com a participação de
representantes da sociedade na escolha de projetos para destinação de recursos públicos provenientes
do orçamento e da renúncia fiscal, garantindo regras transparentes e ampla divulgação.
1.4.7 Incentivar o uso de editais pelas entidades financiadoras privadas, bem como por
organizações não governamentais e outras instituições que ofereçam recursos para cultura.
1.4.8 Ampliar as linhas de financiamento e fomento à produção independente de conteúdos para
rádio, televisão, internet e outras mídias, com vistas na democratização dos meios de comunicação e na
valorização da diversidade cultural.
1.4.9 Incentivar a criação de linhas de financiamento e fomento para modelos de negócios
culturais inovadores.
1.5 Fortalecer o Fundo Nacional de Cultura como mecanismo central de fomento.
1.5.1 Estabelecer programas de financiamento conjunto entre as três esferas da federação, por
meio da reformulação do Fundo Nacional de Cultura.
1.5.2 Induzir à criação e à padronização dos fundos estaduais e municipais de cultura, por meio
da regulamentação dos mecanismos de repasse do Fundo Nacional de Cultura, estimulando
contrapartidas orçamentárias locais para o recurso federal alocado.
1.5.3 Estimular a criação, o aprimoramento do gerenciamento técnico dos empenhos e o
controle social dos fundos de cultura, priorizando a distribuição de recursos por meio de mecanismos
de seleção pública e de editais de chamamento de projetos.
1.5.4 Estabelecer programas específicos para setores culturais, principalmente para artes visuais,
música, artes cênicas, literatura, audiovisual, patrimônio, museus e diversidade cultural, garantindo
percentuais equilibrados de alocação de recursos em cada uma das políticas setoriais.

1.5.5 Estabelecer mecanismos complementares de fomento e financiamento tornando o FNC
sócio de empreendimentos culturais e permitindo a incorporação de receitas advindas do sucesso
comercial dos projetos.
1.5.6 Ampliar as fontes de recursos do Fundo Nacional de Cultura, buscando fontes em
extrações das loterias federais, doações e outros montantes para além dos oriundos do caixa geral da
União.
1.6 Aprimorar o mecanismo de incentivo fiscal, de forma a aproveitar seus recursos no sentido
da desconcentração regional, sustentabilidade e alinhamento às políticas públicas.
1.6.1 Estimular a construção de diretrizes para o incentivo fiscal, de modo a permitir uma
melhor distribuição dos recursos oriundos da renúncia, gerando maior distribuição no território
nacional e entre as diferentes atividades culturais.
1.6.2 Estabelecer percentuais diferenciados de renúncia fiscal baseados em critérios objetivos
que permitam aferir o nível de comprometimento do projeto com as políticas públicas de cultura.
1.6.3 Estimular a contrapartida do setor privado e das empresas usuárias dos mecanismos de
compensação tributária, de modo a aumentar os montantes de recursos de copatrocínio e efetivar a
parceria do setor público e do setor privado no campo da cultura.
1.6.4 Estimular pessoas físicas a investir em projetos culturais por meio dos mecanismos de
renúncia fiscal, principalmente em fundos fiduciários que gerem a sustentabilidade de longo prazo em
instituições e equipamentos culturais.
1.6.5 Promover a autonomia das instituições culturais na definição de suas políticas, regulando e
incentivando sua independência em relação às empresas patrocinadoras.
1.7 Sistematizar instrumentos jurídicos e normativos para o aprimoramento dos marcos
regulatórios da cultura, com o objetivo de fortalecer as leis e regimentos que ordenam o setor cultural.
1.7.1 Fortalecer as comissões de cultura no Poder Legislativo federal, estadual e municipal,
estimulando a participação de mandatos e bancadas parlamentares no constante aprimoramento e na
revisão ocasional das leis, garantindo os interesses públicos e os direitos dos cidadãos.
1.7.2 Promover programas de cooperação técnica para atualização e alinhamento das legislações
federais, estaduais e municipais, aprimorando os marcos jurídicos locais de institucionalização da
política pública de cultura.
1.7.3 Estabelecer instrumentos normativos relacionados ao patrimônio cultural para o
desenvolvimento dos marcos regulatórios de políticas territoriais urbanas e rurais, de arqueologia préhistórica e de história da arte.
1.7.4 Garantir a participação efetiva dos órgãos executivos e comissões legislativas de cultura
nos processos de elaboração, revisão e execução da lei orgânica e dos planos diretores dos Municípios.
1.7.5 Contribuir para a definição dos marcos legais e organizacionais que ordenarão o
desenvolvimento tecnológico, a sustentabilidade e a democratização da mídia audiovisual e digital.
1.7.6 Estimular a participação dos órgãos gestores da política pública de cultura no debate sobre
a atualização das leis de comunicação social, abrangendo os meios impressos, eletrônicos e de internet,
bem como os serviços de infraestrutura de telecomunicações e redes digitais.

1.7.7 Fortalecer e aprimorar os mecanismos regulatórios e legislativos de proteção e gestão do
patrimônio cultural, histórico e artístico e dos museus brasileiros.
1.8 Instituir e aprimorar os marcos regulatórios em articulação com o Sistema Brasileiro de
Defesa da Concorrência e organizações internacionais dedicadas ao tema.
1.8.1 Revisar a legislação tributária aplicada às indústrias da cultura, especialmente os segmentos
do audiovisual, da música e do livro, levando em conta os índices de acesso em todo o território
nacional e o advento da convergência digital da mídia, sem prejuízo aos direitos dos criadores.
1.8.2 Instituir instrumentos tributários diferenciados para beneficiar a produção, difusão,
circulação e comercialização de bens, produtos e serviços culturais.
1.8.3 Criar políticas fiscais capazes de carrear recursos oriundos do turismo em benefício dos
bens e manifestações de arte e cultura locais.
1.8.4 Criar regras nacionais de tributação adequadas à especificidade das atividades artísticas e
culturais itinerantes.
1.8.5 Promover o tratamento igualitário no que tange ao controle da saída e entrada de bens
culturais no País, desburocratizando os seus trâmites e simplificando a legislação para o trânsito e
recepção de obras para exposições. Contribuir para o combate ao tráfico ilícito de bens culturais.
1.8.6 Estabelecer o direito de preferência do Estado brasileiro sobre as instituições estrangeiras
em ocasiões de venda de obras de arte nacionais de interesse público.
1.9 Fortalecer a gestão pública dos direitos autorais, por meio da expansão e modernização dos
órgãos competentes e da promoção do equilíbrio entre o respeito a esses direitos e a ampliação do
acesso à cultura.
1.9.1 Criar instituição especificamente voltada à promoção e regulação de direitos autorais e suas
atividades de arrecadação e distribuição.
1.9.2 Revisar a legislação brasileira sobre direitos autorais, com vistas em equilibrar os interesses
dos criadores, investidores e usuários, estabelecendo relações contratuais mais justas e critérios mais
transparentes de arrecadação e distribuição.
1.9.3 Aprimorar e acompanhar a legislação autoral com representantes dos diversos agentes
envolvidos com o tema, garantindo a participação da produção artística e cultural independente, por
meio de consultas e debates abertos ao público.
1.9.4 Adequar a regulação dos direitos autorais, suas limitações e exceções, ao uso das novas
tecnologias de informação e comunicação.
1.9.5 Criar marcos legais de proteção e difusão dos conhecimentos e expressões culturais
tradicionais e dos direitos coletivos das populações detentoras desses conhecimentos e autoras dessas
manifestações, garantindo a participação efetiva dessas comunidades nessa ação.
1.9.6 Descentralizar o registro de obras protegidas por direitos autorais, por meio da abertura de
representações estaduais dos escritórios de registro, e facilitar o registro de obras nos órgãos
competentes.

1.9.7 Regular o funcionamento de uma instância administrativa especializada na mediação de
conflitos e arbitragem no campo dos direitos autorais, com destaque para os problemas relacionados à
gestão coletiva de direitos.
1.9.8 Estimular a criação e o aperfeiçoamento técnico das associações gestoras de direitos
autorais e adotar medidas que tornem suas gestões mais democráticas e transparentes.
1.9.9 Promover a defesa de direitos associados ao patrimônio cultural, em especial os direitos de
imagem e de propriedade intelectual coletiva de populações detentoras de saberes tradicionais,
envolvendo-as nessa ação.
1.9.10 Garantir aos povos e comunidades tradicionais direitos sobre o uso comercial sustentável
de seus conhecimentos e expressões culturais. Estimular sua participação na elaboração de
instrumentos legais que assegurem a repartição equitativa dos benefícios resultantes desse mercado.
1.9.11 Estabelecer mecanismos de proteção aos conhecimentos tradicionais e expressões
culturais, reconhecendo a importância desses saberes no valor agregado aos produtos, serviços e
expressões da cultura brasileira.
1.9.12 Incentivar o desenvolvimento de modelos solidários de licenciamento de conteúdos
culturais, com o objetivo de ampliar o reconhecimento dos autores de obras intelectuais, assegurar sua
propriedade intelectual e expandir o acesso às manifestações culturais.
1.9.13 Incentivar e fomentar o desenvolvimento de produtos e conteúdos culturais intensivos
em conhecimento e tecnologia, em especial sob regimes flexíveis de propriedade intelectual.
1.9.14 Promover os interesses nacionais relativos à cultura nos organismos internacionais de
governança sobre o Sistema de Propriedade Intelectual e outros foros internacionais de negociação
sobre o comércio de bens e serviços.
1.9.15 Qualificar os debates sobre revisão e atualização das regras internacionais de propriedade
intelectual, com vistas em compensar as condições de desigualdade dos países em desenvolvimento em
relação aos países desenvolvidos.
1.10 Promover uma maior articulação das políticas públicas de cultura com as de outras áreas,
como educação, meio ambiente, desenvolvimento social, planejamento urbano e econômico, turismo,
indústria e comércio.
1.10.1 Construir um sistema de gestão compartilhada e em rede para as políticas de cultura
intersetoriais de modo a ampliar a participação social no monitoramento, avaliação e revisão de
programas, projetos e ações.
1.10.2 (VETADO)
1.10.3 Estabelecer um sistema articulado de ações entre as diversas instâncias de governo e os
meios de comunicação públicos, de modo a garantir a transversalidade de efeitos dos recursos aplicados
no fomento à difusão cultural.
1.10.4 Estabelecer a participação contínua dos órgãos culturais nas instâncias intersetoriais e nas
ações das instituições responsáveis pelo desenvolvimento científico e tecnológico que definem e
implementam as políticas de inclusão e de distribuição da infraestrutura de serviços de conexão às redes
digitais.

1.10.5 Articular os órgãos federais, estaduais e municipais e representantes da sociedade civil e
do empresariado na elaboração e implementação da política intersetorial de cultura e turismo,
estabelecendo modelos de financiamento e gestão compartilhada e em rede.
1.10.6 Construir instrumentos integrados de preservação, salvaguarda e gestão do patrimônio em
todas as suas vertentes e dimensões, incluindo desenvolvimento urbano, turismo, meio ambiente,
desenvolvimento econômico e planejamento estratégico, entre outras.
1.10.7 Estabelecer uma agenda compartilhada de programas, projetos e ações entre os órgãos de
cultura e educação municipais, estaduais e federais, com o objetivo de desenvolver diagnósticos e
planos conjuntos de trabalho. Instituir marcos legais e articular as redes de ensino e acesso à cultura.
1.10.8 Atuar em conjunto com os órgãos de educação no desenvolvimento de atividades que
insiram as artes no ensino regular como instrumento e tema de aprendizado, com a finalidade de
estimular o olhar crítico e a expressão artístico-cultural do estudante.
1.10.9 Realizar programas em parceria com os órgãos de educação para que as escolas atuem
também como centros de produção e difusão cultural da comunidade.
1.10.10 Incentivar pesquisas e elaboração de materiais didáticos e de difusão referentes a
conteúdos multiculturais, étnicos e de educação patrimonial.
1.10.11 Estabelecer uma política voltada ao desenvolvimento de ações culturais para a infância e
adolescência, com financiamento e modelo de gestão compartilhado e intersetorial.
1.10.12 Promover políticas, programas e ações voltados às mulheres, relações de gênero e
LGBT, com fomento e gestão transversais e compartilhados.
1.11 Dinamizar as políticas de intercâmbio e difusão da cultura brasileira no exterior, em
parceria com as embaixadas brasileiras e as representações diplomáticas do País no exterior, a fim de
afirmar a presença da arte e da cultura brasileiras e seus valores distintivos no cenário global,
potencializar os intercâmbios econômicos e técnicos na área e a exportação de produtos e consolidar as
redes de circulação e dos mercados consumidores de bens, conteúdos e serviços culturais.
1.11.1 Instituir uma agência de cooperação cultural internacional vinculada ao Ministério da
Cultura e desenvolver estratégias constantes de internacionalização da arte e da cultura brasileiras no
mundo contemporâneo.
1.11.2 Fomentar projetos e ações de promoção da arte e da diversidade cultural brasileiras em
todo o mundo, por meio da valorização de suas diferentes contribuições, seus potenciais de inovação e
de experimentação diante da cultura global.
1.11.3 Fortalecer a participação brasileira nas redes, fóruns, reuniões de especialistas, encontros
bilaterais, acordos multilaterais e em representações nos organismos internacionais, ligados à cultura,
dando amplitude e divulgação às suas discussões, afirmando princípios, conceitos, objetivos e diretrizes
estratégicas de nossa política cultural.
1.11.4 Desenvolver políticas públicas para estimular o trânsito da arte e das manifestações
culturais nas regiões fronteiriças brasileiras, ampliando o relacionamento com outros países do
continente.

1.11.5 Estimular a circulação de bens culturais e valores, incentivando a construção de
equipamentos culturais nas áreas de fronteira, com o objetivo de promover a integração dos países
limítrofes.
1.11.6 Articular órgãos e políticas de cultura e relações exteriores para constituir e aprofundar
programas sobre temas e experiências culturais com outras nações, sobretudo no âmbito do Mercosul,
da América Latina, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, dando destaque também ao
intercâmbio com China, Rússia, Índia e África do Sul.
1.11.7 Articular políticas de cultura e intercâmbio para aprofundar temas e experiências culturais
com os países do continente africano, os países árabes, o continente europeu e os demais países que
participaram dos fluxos migratórios que contribuíram para a formação da população brasileira.
1.11.8 Promover planos bilaterais e multilaterais de cooperação técnica e financeira, visando à
troca de experiências, conhecimentos e metodologias para a viabilização de programas nacionais.
1.11.9 Estabelecer acordos e protocolos internacionais de cooperação, fomento e difusão, em
especial com países em desenvolvimento, de modo a ampliar a inserção da produção cultural brasileira
no mercado internacional e o intercâmbio de produções e experiências culturais.
1.11.10 Estimular a tradução e a publicação de obras literárias brasileiras em diversas mídias no
exterior, assim como de obras estrangeiras no País, ampliando o repertório cultural e semântico
traduzível e as interações entre as línguas e valores, principalmente as neolatinas e as indígenas do
continente americano.
CAPÍTULO II – DA DIVERSIDADE
RECONHECER E VALORIZAR A DIVERSIDADE
PROTEGER E PROMOVER AS ARTES E EXPRESSÕES CULTURAIS
A formação sociocultural do Brasil é marcada por encontros étnicos, sincretismos e mestiçagens.
É dominante, na experiência histórica, a negociação entre suas diversas formações humanas e matrizes
culturais no jogo entre identidade e alteridade, resultando no reconhecimento progressivo dos valores
simbólicos presentes em nosso território. Não se pode ignorar, no entanto, as tensões, dominações e
discriminações que permearam e permeiam a trajetória do País, registradas inclusive nas diferentes
interpretações desses fenômenos e nos termos adotados para expressar as identidades.
A diversidade cultural no Brasil se atualiza – de maneira criativa e ininterrupta – por meio da
expressão de seus artistas e de suas múltiplas identidades, a partir da preservação de sua memória, da
reflexão e da crítica. As políticas públicas de cultura devem adotar medidas, programas e ações para
reconhecer, valorizar, proteger e promover essa diversidade.
Esse planejamento oferece uma oportunidade histórica para a adequação da legislação e da
institucionalidade da cultura brasileira de modo a atender à Convenção da Diversidade Cultural da
Unesco, firmando a diversidade no centro das políticas de Estado e como elo de articulação entre
segmentos populacionais e comunidades nacionais e internacionais.
ESTRATÉGIAS E AÇÕES
2.1 Realizar programas de reconhecimento, preservação, fomento e difusão do patrimônio e da
expressão cultural dos e para os grupos que compõem a sociedade brasileira, especialmente aqueles
sujeitos à discriminação e marginalização: os indígenas, os afro-brasileiros, os quilombolas, outros
povos e comunidades tradicionais e moradores de zonas rurais e áreas urbanas periféricas ou
degradadas; aqueles que se encontram ameaçados devido a processos migratórios, modificações do

ecossistema, transformações na dinâmica social, territorial, econômica, comunicacional e tecnológica; e
aqueles discriminados por questões étnicas, etárias, religiosas, de gênero, orientação sexual, deficiência
física ou intelectual e pessoas em sofrimento mental.
2.1.1 Estabelecer abordagens intersetoriais e transdisciplinares para a execução de políticas
dedicadas às culturas populares, incluindo seus detentores na formulação de programas, projetos e
ações.
2.1.2 Criar políticas de transmissão dos saberes e fazeres das culturas populares e tradicionais,
por meio de mecanismos como o reconhecimento formal dos mestres populares, leis específicas, bolsas
de auxílio, integração com o sistema de ensino formal, criação de instituições públicas de educação e
cultura que valorizem esses saberes e fazeres, criação de oficinas e escolas itinerantes, estudos e
sistematização de pedagogias e dinamização e circulação dos seus saberes no contexto em que atuam.
2.1.3 Reconhecer a atividade profissional dos mestres de ofícios por meio do título de “notório
saber”.
2.1.4 Realizar campanhas nacionais, regionais e locais de valorização das culturas dos povos e
comunidades tradicionais, por meio de conteúdos para rádio, internet, televisão, revistas, exposições
museológicas, materiais didáticos e livros, entre outros.
2.1.5 Desenvolver e ampliar programas dedicados à capacitação de profissionais para o ensino
de história, arte e cultura africana, afro-brasileira, indígena e de outras comunidades não hegemônicas,
bem como das diversas expressões culturais e linguagens artísticas.
2.1.6 Apoiar o mapeamento, documentação e preservação das terras das comunidades
quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais, com especial atenção para sítios de valor
simbólico e histórico.
2.1.7 Mapear, preservar, restaurar e difundir os acervos históricos das culturas afro-brasileira,
indígenas e de outros povos e comunidades tradicionais, valorizando tanto sua tradição oral quanto sua
expressão escrita nos seus idiomas e dialetos e na língua portuguesa.
2.1.8 Promover o intercâmbio de experiências e ações coletivas entre diferentes segmentos da
população, grupos de identidade e expressões culturais.
2.1.9 Fomentar a difusão nacional e internacional das variações regionais da culinária brasileira,
valorizando o modo de fazer tradicional, os hábitos de alimentação saudável e a produção sustentável
de alimentos.
2.1.10 Fomentar projetos que visem a preservar e a difundir as brincadeiras e brinquedos
populares, cantigas de roda, contações de histórias, adivinhações e expressões culturais similares.
2.1.11 Promover a elaboração de inventários sobre a diversidade das práticas religiosas,
incluindo seus ritos e festas.
2.1.12 Integrar as políticas públicas de cultura destinadas ao segmento LGBT, sobretudo no que
diz respeito à valorização da temática do combate à homofobia, promoção da cidadania e afirmação de
direitos.
2.1.13 Incentivar projetos de moda e vestuário que promovam conceitos estéticos baseados na
diversidade e na aceitação social dos diferentes tipos físicos e de suas formas de expressão.

2.1.14 Fomentar políticas públicas de cultura voltadas aos direitos das mulheres e sua
valorização, contribuindo para a redução das desigualdades de gênero.
2.2 Ampliar o reconhecimento e apropriação social da diversidade da produção artística
brasileira, por meio de políticas de capacitação e profissionalização, pesquisa e difusão, apoio à
inovação de linguagem, estímulo à produção e circulação, formação de acervos e repertórios e
promoção do desenvolvimento das atividades econômicas correspondentes.
2.2.1 Formular e implementar planos setoriais nacionais de linguagens artísticas e expressões
culturais, que incluam objetivos, metas e sistemas de acompanhamento, avaliação e controle social.
2.3 Disseminar o conhecimento e ampliar a apropriação social do patrimônio cultural brasileiro,
por meio de editais de seleção de pesquisa, premiações, fomento a estudos sobre o tema e incentivo a
publicações voltados a instituições de ensino e pesquisa e a pesquisadores autônomos.
2.3.1 Promover ações de educação para o patrimônio, voltadas para a compreensão e o
significado do patrimônio e da memória coletiva, em suas diversas manifestações como fundamento da
cidadania, da identidade e da diversidade cultural.
2.3.2 Inserir o patrimônio cultural na pauta do ensino formal, apropriando-se dos bens culturais
nos processos de formação formal cidadã, estimulando novas vivências e práticas educativas.
2.3.3 Fomentar a apropriação dos instrumentos de pesquisa, documentação e difusão das
manifestações culturais populares por parte das comunidades que as abrigam, estimulando a autogestão
de sua memória.
2.3.4 Desenvolver uma rede de cooperação entre instituições públicas federais, estaduais e
municipais, instituições privadas, meios de comunicação e demais organizações civis para promover o
conhecimento sobre o patrimônio cultural, por meio da realização de mapeamentos, inventários e ações
de difusão.
2.3.5 Mapear o patrimônio cultural brasileiro guardado por instituições privadas e organizações
sociais, com o objetivo de formação de um banco de registros da memória operária nacional.
2.4 Desenvolver e implementar, em conjunto com as instâncias locais, planos de preservação
para as cidades e núcleos urbanos históricos ou de referência cultural, abordando a cultura e o
patrimônio como eixos de planejamento e desenvolvimento urbano.
2.4.1 Incentivar e promover a qualificação da produção do design, da arquitetura e do
urbanismo contemporâneos, melhorando o ambiente material, os aspectos estéticos e as condições de
habitabilidade das cidades, respeitando o patrimônio preexistente e proporcionando a criação do
patrimônio material do futuro.
2.4.2 Priorizar ações integradas de reabilitação de áreas urbanas centrais, aliando preservação do
patrimônio cultural e desenvolvimento urbano com inclusão social, fortalecendo instâncias locais de
planejamento e gestão.
2.4.3 Fortalecer a política de pesquisa, documentação e preservação de sítios arqueológicos,
promovendo ações de compartilhamento de responsabilidades com a sociedade na gestão de sítios
arqueológicos e o fomento à sua socialização.
2.4.4 Promover política para o reconhecimento, pesquisa, preservação e difusão do patrimônio
paleontológico, em conjunto com demais órgãos, instituições e entidades correlacionadas.

2.4.5 Estimular a compreensão dos museus, centros culturais e espaços de memória como
articuladores do ambiente urbano, da história da cidade e de seus estabelecimentos humanos como
fenômeno cultural.
2.5 Estabelecer um sistema nacional dedicado à documentação, preservação, restauração,
pesquisa, formação, aquisição e difusão de acervos de interesse público e promover redes de
instituições dedicadas à memória e identidade dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira.
2.5.1 Adotar protocolos que promovam o uso dinâmico de arquivos públicos, conectados em
rede, assegurando amplo acesso da população e disponibilizando conteúdos multimídia.
2.5.2 Fomentar a instalação de acervos mínimos em instituições de ensino, pesquisa,
equipamentos culturais e comunitários, que contemple a diversidade e as características da cultura
brasileira.
2.5.3 Garantir controle e segurança de acervos e coleções de bens móveis públicos de valor
cultural, envolvendo a rede de agentes responsáveis, de modo a resguardá-los e garantir-lhes acesso.
2.5.4 Estimular, por meio de programas de fomento, a implantação e modernização de sistemas
de segurança, de forma a resguardar acervos de reconhecido valor cultural.
2.5.5 Estimular e consolidar a apropriação, pelas redes públicas de ensino, do potencial
pedagógico dos acervos dos museus brasileiros, contribuindo para fortalecer o processo de ensinoaprendizagem em escolas públicas.
2.5.6 Promover redes de instituições dedicadas à documentação, pesquisa, preservação, restauro
e difusão da memória e identidade dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira.
2.5.7 Fomentar e articular, em rede, os museus comunitários, ecomuseus, museus de território,
museus locais, casas do patrimônio cultural e outros centros de preservação e difusão do patrimônio
cultural, garantindo o direito de memória aos diferentes grupos e movimentos sociais.
2.5.8 Estimular a criação de centros integrados da memória (museus, arquivos e bibliotecas) nos
Estados e Municípios brasileiros, com a função de registro, pesquisa, preservação e difusão do
conhecimento.
2.5.9 Fomentar a instalação e a ampliação de acervos públicos direcionados às diversas
linguagens artísticas e expressões culturais em instituições de ensino, bibliotecas e equipamentos
culturais.
2.5.10 Atualizar e aprimorar a preservação, a conservação, a restauração, a pesquisa e a difusão
dos acervos de fotografia. Promover o intercâmbio de conservadores e técnicos brasileiros e
estrangeiros dedicados a esse suporte.
2.5.11 Mapear e preservar o patrimônio fonográfico brasileiro com o objetivo de formar um
banco nacional de registros sonoros e dispô-los em portal eletrônico para difusão gratuita, respeitando a
legislação autoral e levando em consideração as novas modalidades de licenciamento.
2.5.12 Realizar um programa contínuo de digitalização de acervos sonoros e de microfilmagem
de partituras.

2.5.13 Promover e fomentar iniciativas de preservação da memória da moda, do vestuário e do
design no Brasil, contribuindo para a valorização das práticas artesanais e industriais, rurais e urbanas.
2.5.14 Fortalecer instituições públicas e apoiar instituições privadas que realizem programas de
preservação e difusão de acervos audiovisuais.
2.6 Mapear, registrar, salvaguardar e difundir as diversas expressões da diversidade brasileira,
sobretudo aquelas correspondentes ao patrimônio imaterial, às paisagens tradicionais e aos lugares de
importância histórica e simbólica para a nação brasileira.
2.6.1 Instituir a paisagem cultural como ferramenta de reconhecimento da diversidade cultural
brasileira, ampliando a noção de patrimônio para o contexto territorial e abarcando as manifestações
materiais e imateriais das áreas.
2.6.2 Realizar ação integrada para a instituição de instrumentos de preservação, registro,
salvaguarda e difusão de todas as línguas e falares usados no País, incluindo a Língua Brasileira de Sinais
- LIBRAS.
2.6.3 Realizar programas de promoção e proteção das línguas indígenas e de outros povos e
comunidades tradicionais e estimular a produção e a tradução de documentos nesses idiomas.
2.6.4 Promover as culinárias, as gastronomias, os utensílios, as cozinhas e as festas
correspondentes como patrimônio brasileiro material e imaterial, bem como o registro, a preservação e
a difusão de suas práticas.
2.7 Fortalecer e preservar a autonomia do campo de reflexão sobre a cultura, assegurando sua
articulação indispensável com as dinâmicas de produção e fruição simbólica das expressões culturais e
linguagens artísticas.
2.7.1 Ampliar os programas voltados à realização de seminários, à publicação de livros, revistas,
jornais e outros impressos culturais, ao uso da mídia eletrônica e da internet, para a produção e a
difusão da crítica artística e cultural, privilegiando as iniciativas que contribuam para a regionalização e a
promoção da diversidade.
2.7.2 Estabelecer programas contínuos de premiação para pesquisas e publicações editoriais na
área de crítica, teoria e história da arte, patrimônio cultural e projetos experimentais.
2.7.3 Fomentar, por intermédio de seleção e editais públicos, iniciativas de pesquisa e formação
de acervos documentais e históricos sobre a crítica e reflexão cultural realizada no País.
2.7.4 Fomentar o emprego das tecnologias de informação e comunicação, como as redes sociais,
para a expansão dos espaços de discussão na área de crítica e reflexão cultural.
2.7.5 Estabelecer programas na rede de equipamentos culturais voltados a atividades de
formação de profissionais para a crítica e a reflexão cultural.
2.7.6 Elaborar, em parceria com os órgãos de educação e ciência e tecnologia e pesquisa, uma
política de formação de pesquisadores e núcleos de pesquisa sobre as manifestações afro-brasileiras,
indígenas e de outros povos e comunidades tradicionais nas instituições de ensino superior.
2.7.7 Articular com as agências científicas e as instituições de memória e patrimônio cultural o
desenvolvimento de linhas de pesquisa sobre as expressões culturais populares.

2.7.8 Fomentar, por meio de editais públicos e parcerias com órgãos de educação, ciência e
tecnologia e pesquisa, as atividades de grupos de estudos acadêmicos, experimentais e da sociedade civil
que abordem questões relativas à cultura, às artes e à diversidade cultural.
2.7.9 Incentivar programas de extensão que facilitem o diálogo entre os centros de estudos,
comunidades artísticas e movimentos culturais.
2.7.10 Estimular e fomentar a realização de projetos e estudos sobre a diversidade e memória
cultural brasileira.
2.7.11 Promover o mapeamento dos circuitos de arte digital, assim como de suas fronteiras e das
influências mútuas com os circuitos tradicionais.
2.7.12 Incentivar projetos de pesquisa sobre o impacto sociocultural da programação dos meios
de comunicação concedidos publicamente.
2.7.13 Incentivar a formação de linhas de pesquisa, experimentações estéticas e reflexão sobre o
impacto socioeconômico e cultural das inovações tecnológicas e da economia global sobre as atividades
produtivas da cultura e seu valor simbólico.
2.7.14 Realizar iniciativas conjuntas das instituições de cultura, pesquisa e relações exteriores
para a implantação de programas de intercâmbio e residência para profissionais da crítica de arte, além
de uma política de difusão de crítica brasileira no exterior e de crítica estrangeira no País.
2.7.15 Desenvolver linhas de pesquisa no campo dos museus, coleções, memória e patrimônio e
na área de arquitetura dos museus.
2.7.16 Capacitar educadores e agentes multiplicadores para a utilização de instrumentos voltados
à formação de uma consciência histórica crítica que incentive a valorização e a preservação do
patrimônio material e imaterial.
CAPÍTULO III – DO ACESSO
UNIVERSALIZAR O ACESSO DOS BRASILEIROS À ARTE E À CULTURA
QUALIFICAR AMBIENTES E EQUIPAMENTOS CULTURAIS PARA A
FORMAÇÃO E FRUIÇÃO DO PÚBLICO
PERMITIR AOS CRIADORES O ACESSO ÀS CONDIÇÕES E MEIOS DE
PRODUÇÃO CULTURAL
O acesso à arte e à cultura, à memória e ao conhecimento é um direito constitucional e condição
fundamental para o exercício pleno da cidadania e para a formação da subjetividade e dos valores
sociais. É necessário, para tanto, ultrapassar o estado de carência e falta de contato com os bens
simbólicos e conteúdos culturais que as acentuadas desigualdades socioeconômicas produziram nas
cidades brasileiras, nos meios rurais e nos demais territórios em que vivem as populações.
É necessário ampliar o horizonte de contato de nossa população com os bens simbólicos e os
valores culturais do passado e do presente, diversificando as fontes de informação. Isso requer a
qualificação dos ambientes e equipamentos culturais em patamares contemporâneos, aumento e
diversificação da oferta de programações e exposições, atualização das fontes e canais de conexão com
os produtos culturais e a ampliação das opções de consumo cultural doméstico.
Faz-se premente diversificar a ação do Estado, gerando suporte aos produtores das diversas
manifestações criativas e expressões simbólicas, alargando as possibilidades de experimentação e

criação estética, inovação e resultado. Isso pressupõe novas conexões, formas de cooperação e relação
institucional entre artistas, criadores, mestres, produtores, gestores culturais, organizações sociais e
instituições locais.
Estado e sociedade devem pactuar esforços para garantir as condições necessárias à realização
dos ciclos que constituem os fenômenos culturais, fazendo com que sejam disponibilizados para quem
os demanda e necessita.
ESTRATÉGIAS E AÇÕES
3.1 Ampliar e diversificar as ações de formação e fidelização de público, a fim de qualificar o
contato com e a fruição das artes e das culturas, brasileiras e internacionais e aproximar as esferas de
recepção pública e social das criações artísticas e expressões culturais.
3.1.1 Promover o financiamento de políticas de formação de público, para permitir a
disponibilização de repertórios, de acervos, de documentos e de obras de referência, incentivando
projetos e ações.
3.1.2 Criar programas e subsídios para a ampliação de oferta e redução de preços estimulando
acesso aos produtos, bens e serviços culturais, incorporando novas tecnologias da informação e da
comunicação nessas estratégias.
3.1.3 Estimular as associações de amigos, clubes, associações, sociedades e outras formas
comunitárias que potencializem o acesso a bens e serviços em equipamentos culturais.
3.1.4 Identificar e divulgar, por meio de seleções, prêmios e outras formas de incentivo,
iniciativas de formação, desenvolvimento de arte educação e qualificação da fruição cultural.
3.1.5 Ampliar o acesso à fruição cultural, por meio de programas voltados a crianças, jovens,
idosos e pessoas com deficiência, articulando iniciativas como a oferta de transporte, descontos e
ingressos gratuitos, ações educativas e visitas a equipamentos culturais.
3.1.6 Implantar, em parceria com as empresas empregadoras, programas de acesso à cultura para
o trabalhador brasileiro, que permitam a expansão do consumo e o estímulo à formalização do mercado
de bens, serviços e conteúdos culturais.
3.1.7 Promover a integração entre espaços educacionais, esportivos, praças e parques de lazer e
culturais, com o objetivo de aprimorar as políticas de formação de público, especialmente na infância e
juventude.
3.1.8 Estimular e fomentar a instalação, a manutenção e a atualização de equipamentos culturais
em espaços de livre acesso, dotando-os de ambientes atrativos e de dispositivos técnicos e tecnológicos
adequados à produção, difusão, preservação e intercâmbio artístico e cultural, especialmente em áreas
ainda desatendidas e com problemas de sustentação econômica.
3.1.9 Garantir que os equipamentos culturais ofereçam infraestrutura, arquitetura, design,
equipamentos, programação, acervos e atividades culturais qualificados e adequados às expectativas de
acesso, de contato e de fruição do público, garantindo a especificidade de pessoas com necessidades
especiais.
3.1.10 Estabelecer e fomentar programas de amparo e apoio à manutenção e gestão em rede de
equipamentos culturais, potencializando investimento e garantindo padrões de qualidade.

3.1.11 Instalar espaços de exibição audiovisual nos centros culturais, educativos e comunitários
de todo o País, especialmente aqueles localizados em áreas de vulnerabilidade social ou de baixos
índices de acesso à cultura, disponibilizando aparelhos multimídia e digitais e promovendo a expansão
dos circuitos de exibição.
3.1.12 Reabilitar os teatros, praças, centros comunitários, bibliotecas, cineclubes e cinemas de
bairro, criando programas estaduais e municipais de circulação de produtos, circuitos de exibição
cinematográfica, eventos culturais e demais programações.
3.1.13 Mapear espaços ociosos, patrimônio público e imóveis da União, criando programas para
apoiar e estimular o seu uso para a realização de manifestações artísticas e culturais, espaços de ateliês,
plataformas criativas e núcleos de produção independente.
3.1.14 Fomentar unidades móveis com infraestrutura adequada à criação e à apresentação
artística, oferta de bens e produtos culturais, atendendo às comunidades de todas as regiões brasileiras,
especialmente de regiões rurais ou remotas dos centros urbanos.
3.1.15 Estabelecer critérios técnicos para a construção e reforma de equipamentos culturais,
bibliotecas, praças, assim como outros espaços públicos culturais, dando ênfase à criação arquitetônica
e ao design, estimulando a criação de profissionais brasileiros e estrangeiros de valor internacional.
3.1.16 Implantar, ampliar e atualizar espaços multimídia em instituições e equipamentos
culturais, conectando-os em rede para ampliar a experimentação, criação, fruição e difusão da cultura
por meio da tecnologia digital, democratizando as capacidades técnicas de produção, os dispositivos de
consumo e a recepção das obras e trabalhos, principalmente aqueles desenvolvidos em suportes
digitais.
3.1.17 Implementar uma política nacional de digitalização e atualização tecnológica de
laboratórios de produção, conservação, restauro e reprodução de obras artísticas, documentos e acervos
culturais mantidos em museus, bibliotecas e arquivos, integrando seus bancos de conteúdos e recursos
tecnológicos.
3.1.18 Garantir a implantação e manutenção de bibliotecas em todos os Municípios brasileiros
como espaço fundamental de informação, de memória literária, da língua e do design gráfico, de
formação e educação, de lazer e fruição cultural, expandindo, atualizando e diversificando a rede de
bibliotecas públicas e comunitárias e abastecendo-as com os acervos mínimos recomendados pela
Unesco, acrescidos de integração digital e disponibilização de sites de referência.
3.1.19 Estimular a criação de centros de referência e comunitários voltados às culturas
populares, ao artesanato, às técnicas e aos saberes tradicionais com a finalidade de registro e
transmissão da memória, desenvolvimento de pesquisas e valorização das tradições locais.
3.1.20 Estabelecer parcerias entre o poder público, escritórios de arquitetura e design, técnicos e
especialistas, artistas, críticos e curadores, produtores e empresários para a manutenção de
equipamentos culturais que abriguem a produção contemporânea e reflitam sobre ela, motivando a
pesquisa contínua de linguagens e interações destas com outros campos das expressões culturais
brasileiras.
3.1.21 Fomentar a implantação, manutenção e qualificação dos museus nos Municípios
brasileiros, com o intuito de preservar e difundir o patrimônio cultural, promover a fruição artística e
democratizar o acesso, dando destaque à memória das comunidades e localidades.

3.2 Estabelecer redes de equipamentos culturais geridos pelo poder público, pela iniciativa
privada, pelas comunidades ou por artistas e grupos culturais, de forma a propiciar maior acesso e o
compartilhamento de programações, experiências, informações e acervos.
3.2.1 Estimular a formação de redes de equipamentos públicos e privados conforme os perfis
culturais e vocações institucionais, promovendo programações diferenciadas para gerações distintas,
principalmente as dedicadas às crianças e aos jovens.
3.2.2 Atualizar e ampliar a rede de centros técnicos de produção e finalização de produtos
culturais, aumentando suas capacidades de operação e atendimento, promovendo a articulação com
redes de distribuição de obras, sejam as desenvolvidas em suportes tradicionais, sejam as multimídias,
audiovisuais, digitais e desenvolvidas por meio de novas tecnologias.
3.3 Organizar em rede a infraestrutura de arquivos, bibliotecas, museus e outros centros de
documentação, atualizando os conceitos e os modelos de promoção cultural, gestão técnica profissional
e atendimento ao público, reciclando a formação e a estrutura institucional, ampliando o emprego de
recursos humanos inovadores, de tecnologias e de modelos de sustentabilidade econômica, efetivando a
constituição de uma rede nacional que dinamize esses equipamentos públicos e privados.
3.3.1 Instituir programas em parceria com a iniciativa privada e organizações civis para a
ampliação da circulação de bens culturais brasileiros e abertura de canais de prospecção e visibilidade
para a produção jovem e independente, disponibilizando-a publicamente por meio da captação e
transmissão de conteúdos em rede, dando acesso público digital aos usuários e consumidores.
3.3.2 Garantir a criação, manutenção e expansão da rede de universidades públicas,
desenvolvendo políticas públicas e a articulação com as pró-reitorias de cultura e extensão, para os
equipamentos culturais universitários, os laboratórios de criação artística e experimentação tecnológica,
os cursos e carreiras que formam criadores e interagem com o campo cultural e artístico,
principalmente nas universidades públicas e centros de formação técnica e profissionalizante.
3.3.3 Desenvolver redes e financiar programas de incorporação de design, tecnologias
construtivas e de materiais, inovação e sustentabilidade para a qualificação dos equipamentos culturais
brasileiros, permitindo construir espaços de referência que disponibilizem objetos projetados por
criadores brasileiros históricos. Qualificar em rede as livrarias e os cafés presentes nesses equipamentos,
ampliando a relação do público com as soluções ergonômicas e técnicas desenvolvidas no País pelo
design.
3.4 Fomentar a produção artística e cultural brasileira, por meio do apoio à criação, registro,
difusão e distribuição de obras, ampliando o reconhecimento da diversidade de expressões
provenientes de todas as regiões do País.
3.4.1 Criar bolsas, programas e editais específicos que diversifiquem as ações de fomento às
artes, estimulando sua presença nos espaços cotidianos de experiência cultural dos diferentes grupos da
população e a promoção de novos artistas.
3.4.2 Fomentar e incentivar modelos de gestão eficientes que promovam o acesso às artes, ao
aprimoramento e à pesquisa estética e que permitam o estabelecimento de grupos sustentáveis e
autônomos de produção.
3.4.3 Fomentar o desenvolvimento das artes e expressões experimentais ou de caráter amador.
3.4.4 Fomentar, por meio de editais adaptados à realidade cultural de cada comunidade, a
produção de conteúdos para a difusão nas emissoras públicas de rádio e televisão.

3.4.5 Promover o uso de tecnologias que facilitem a produção e a fruição artística e cultural das
pessoas com deficiência.
3.4.6 Estimular a participação de artistas, produtores e professores em programas educativos de
acesso à produção cultural.
3.4.7 Desenvolver uma política de apoio à produção cultural universitária, estimulando o
intercâmbio de tecnologias e de conhecimentos e a aproximação entre as instituições de ensino superior
e as comunidades.
3.4.8 Fomentar a formação e a manutenção de grupos e organizações coletivas de pesquisa,
produção e difusão das artes e expressões culturais, especialmente em locais habitados por
comunidades com maior dificuldade de acesso à produção e fruição da cultura.
3.4.9 Atualizar e ampliar a rede de centros técnicos dedicados à pesquisa, produção e
distribuição de obras audiovisuais, digitais e desenvolvidas por meio de novas tecnologias.
3.4.10 Instituir programas de aquisição governamental de bens culturais em diversas mídias que
contemplem o desenvolvimento das pequenas editoras, produtoras, autores e artistas independentes ou
consorciados.
3.4.11 Fomentar os processos criativos dos segmentos de audiovisual, arte digital, jogos
eletrônicos, videoarte, documentários, animações, internet e outros conteúdos para as novas mídias.
3.4.12 Promover ações de incremento da sustentabilidade sociocultural nos programas e ações
que tiverem impacto nas comunidades locais.
3.5 Ampliar a circulação da produção artística e cultural, valorizando as expressões locais e
intensificando o intercâmbio no território nacional, inclusive com as de outros países, com constante
troca de referências e conceitos, promovendo calendários de eventos regulares e de apreciação crítica e
debate público.
3.5.1 Incentivar, divulgar e fomentar a realização de calendários e mapas culturais que
apresentem sistematicamente os locais de realização de eventos culturais, encontros, feiras, festivais e
programas de produção artística e cultural.
3.5.2 Estimular o equilíbrio entre a produção artística e as expressões culturais locais em eventos
e equipamentos públicos, valorizando as manifestações e a economia da cultura regional, estimulando
sua interação com referências nacionais e internacionais.
3.5.3 Apoiar a criação de espaços de circulação de produtos culturais para o consumo
doméstico, criando oferta de qualidade e distribuição nacional que permitam a diversificação do
mercado interno e a absorção das produções locais.
3.5.4 Estimular a existência de livrarias e lojas de produtos culturais junto aos equipamentos
culturais, dando destaque à produção das comunidades e permitindo aos consumidores locais obter
produtos nacionais e internacionais de qualidade.
3.5.5 Fomentar e estimular a construção de sítios eletrônicos e dispositivos alternativos de
distribuição e circulação comercial de produtos, permitindo a integração dos diversos contextos e
setores a uma circulação nacional e internacional.

3.5.6 Incentivar e fomentar a difusão cultural nas diversas mídias e ampliar a recepção pública e
o reconhecimento das produções artísticas e culturais não inseridas na indústria cultural.
3.5.7 Apoiar a implementação e qualificação de portais de internet para a difusão nacional e
internacional das artes e manifestações culturais brasileiras, inclusive com a disponibilização de dados
para compartilhamento livre de informações em redes sociais virtuais.
3.5.8 Apoiar iniciativas de sistematização de agenda de atividades artísticas e culturais em todas
as regiões brasileiras de forma a otimizar oportunidades e evitar a proliferação de eventos coincidentes
e redundantes.
3.5.9 Estimular a criação de programas nacionais, estaduais e municipais de distribuição de
conteúdo audiovisual para os meios de comunicação e circuitos comerciais e alternativos de exibição,
cineclubes em escolas, centros culturais, bibliotecas públicas e museus, criando também uma rede de
videolocadoras que absorvam a produção audiovisual brasileira.
3.5.10 Apoiar e fomentar os circuitos culturais universitários e oferecer condições para que os
campi e faculdades promovam a formação de público, a recepção qualificada e a abertura de espaços
para a produção independente e inovadora, abrindo espaço para produção independente e circuitos
inovadores.
3.5.11 Integrar as políticas nacionais, estaduais e municipais dedicadas a elevar a inserção de
conteúdos regionais, populares e independentes nas redes de televisão, rádio, internet, cinema e outras
mídias.
3.6 Ampliar o acesso dos agentes da cultura aos meios de comunicação, diversificando a
programação dos veículos, potencializando o uso dos canais alternativos e estimulando as redes
públicas.
3.6.1 Apoiar os produtores locais do segmento audiovisual e a radiodifusão comunitária no
processo de migração da tecnologia analógica para a digital, criando inclusive linhas de crédito para
atualização profissional e compra de equipamentos.
3.6.2 Estimular a criação de programas e conteúdos para rádio, televisão e internet que visem a
formação do público e a familiarização com a arte e as referências culturais, principalmente as
brasileiras e as demais presentes no território nacional.
3.6.3 Apoiar as políticas públicas de universalização do acesso gratuito de alta velocidade à
internet em todos os Municípios, juntamente com políticas de estímulo e crédito para aquisição de
equipamentos pessoais.
3.6.4 Fomentar provedores de acesso público que armazenem dados de texto, som, vídeo e
imagem, para preservar e divulgar a memória da cultura digital brasileira.
3.6.5 Estimular o compartilhamento pelas redes digitais de conteúdos que possam ser utilizados
livremente por escolas, bibliotecas de acesso público, rádios e televisões públicas e comunitárias, de
modo articulado com o processo de implementação da televisão digital.
3.6.6 Estimular e apoiar revistas culturais, periódicos e publicações independentes, voltadas à
crítica e à reflexão em torno da arte e da cultura, promovendo circuitos alternativos de distribuição,
aproveitando os equipamentos culturais como pontos de acesso, estimulando a gratuidade ou o preço
acessível desses produtos.

3.6.7 Criar enciclopédias culturais, bancos de informação e sistemas de compartilhamento de
arquivos culturais e artísticos para a internet com a disponibilização de conteúdos e referências
brasileiras, permitindo a distribuição de imagens, áudios, conteúdos e informações qualificados.
CAPÍTULO IV – DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA CULTURA
NO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
PROMOVER AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA
A CONSOLIDAÇÃO DA ECONOMIA DA CULTURA
INDUZIR ESTRATÉGIAS DE SUSTENTABILIDADE
NOS PROCESSOS CULTURAIS
A cultura faz parte da dinâmica de inovação social, econômica e tecnológica.
Da complexidade do campo cultural derivam distintos modelos de produção e circulação de
bens, serviços e conteúdos, que devem ser identificados e estimulados, com vistas na geração de
riqueza, trabalho, renda e oportunidades de empreendimento, desenvolvimento local e responsabilidade
social.
Nessa perspectiva, a cultura é vetor essencial para a construção e qualificação de um modelo de
desenvolvimento sustentável.
ESTRATÉGIAS E AÇÕES
4.1 Incentivar modelos de desenvolvimento sustentável que reduzam a desigualdade regional
sem prejuízo da diversidade, por meio da exploração comercial de bens, serviços e conteúdos culturais.
4.1.1 Realizar programas de desenvolvimento sustentável que respeitem as características,
necessidades e interesses das populações locais, garantindo a preservação da diversidade e do
patrimônio cultural e natural, a difusão da memória sociocultural e o fortalecimento da economia
solidária.
4.1.2 Identificar e reconhecer contextos de vida de povos e comunidades tradicionais,
valorizando a diversidade das formas de sobrevivência e sustentabilidade socioambiental, especialmente
aquelas traduzidas pelas paisagens culturais brasileiras.
4.1.3 Oferecer apoio técnico às iniciativas de associativismo e cooperativismo e fomentar
incubadoras de empreendimentos culturais em parceria com poderes públicos, organizações sociais,
instituições de ensino, agências internacionais e iniciativa privada, entre outros.
4.1.4 Estimular pequenos e médios empreendedores culturais e a implantação de Arranjos
Produtivos Locais para a produção cultural.
4.1.5 Estimular estudos para a adoção de mecanismos de compensação ambiental para as
atividades culturais.
4.1.6 Fomentar a capacitação e o apoio técnico para a produção, distribuição, comercialização e
utilização sustentáveis de matérias-primas e produtos relacionados às atividades artísticas e culturais.
4.1.7 Identificar e catalogar matérias-primas que servem de base para os produtos culturais e
criar selo de reconhecimento dos produtos culturais que associem valores sociais, econômicos e
ecológicos.

4.1.8 Estimular o reaproveitamento e reciclagem de resíduos de origem natural e industrial,
dinamizando e promovendo o empreendedorismo e a cultura do ecodesign.
4.1.9 Inserir as atividades culturais itinerantes nos programas públicos de desenvolvimento
regional sustentável.
4.1.10 Promover o turismo cultural sustentável, aliando estratégias de preservação patrimonial e
ambiental com ações de dinamização econômica e fomento às cadeias produtivas da cultura.
4.1.11 Promover ações de incremento e qualificação cultural dos produtos turísticos,
valorizando a diversidade, o comércio justo e o desenvolvimento socioeconômico sustentável.
4.2 Contribuir com as ações de formalização do mercado de trabalho, de modo a valorizar o
trabalhador e fortalecer o ciclo econômico dos setores culturais.
4.2.1 Realizar, em parceria com os órgãos e poderes competentes, propostas de adequação da
legislação trabalhista, visando à redução da informalidade do trabalho artístico, dos técnicos, produtores
e demais agentes culturais, estimulando o reconhecimento das profissões e o registro formal desses
trabalhadores e ampliando o acesso aos benefícios sociais e previdenciários.
4.2.2 Difundir, entre os empregadores e contratantes dos setores público e privado, informações
sobre os direitos e obrigações legais existentes nas relações formais de trabalho na cultura.
4.2.3 Estimular a organização formal dos setores culturais em sindicatos, associações, federações
e outras entidades representativas, apoiando a estruturação de planos de previdência e de seguro
patrimonial para os agentes envolvidos em atividades artísticas e culturais.
4.2.4 Estimular a adesão de artistas, autores, técnicos, produtores e demais trabalhadores da
cultura a programas que ofereçam planos de previdência pública e complementar específicos para esse
segmento.
4.3 Ampliar o alcance das indústrias e atividades culturais, por meio da expansão e diversificação
de sua capacidade produtiva e ampla ocupação, estimulando a geração de trabalho, emprego, renda e o
fortalecimento da economia.
4.3.1 Mapear, fortalecer e articular as cadeias produtivas que formam a economia da cultura.
4.3.2 Realizar zoneamento cultural-econômico com o objetivo de identificar as vocações
culturais locais.
4.3.3 Desenvolver programas de estímulo à promoção de negócios nos diversos setores
culturais.
4.3.4 Promover programas de exportação de bens, serviços e conteúdos culturais de forma a
aumentar a participação cultural na balança comercial brasileira.
4.3.5 Instituir selos e outros dispositivos que facilitem a circulação de produtos e serviços
relativos à cultura na América Latina, Mercosul e Comunidades dos Países de Língua Portuguesa.
4.3.6 Estimular o uso da diversidade como fator de diferenciação e incremento do valor
agregado dos bens, produtos e serviços culturais, promovendo e facilitando a sua circulação nos
mercados nacional e internacional.

4.3.7 Incentivar a associação entre produtoras de bens culturais visando à constituição de
carteiras diversificadas de produtos, à modernização de empresas e à inserção no mercado
internacional.
4.3.8 Fomentar a associação entre produtores independentes e emissoras e a implantação de
polos regionais de produção e de difusão de documentários e de obras de ficção para rádio, televisão,
cinema, internet e outras mídias.
4.4 Avançar na qualificação do trabalhador da cultura, assegurando condições de trabalho,
emprego e renda, promovendo a profissionalização do setor, dando atenção a áreas de vulnerabilidade
social e de precarização urbana e a segmentos populacionais marginalizados.
4.4.1 Desenvolver e gerir programas integrados de formação e capacitação para artistas, autores,
técnicos, gestores, produtores e demais agentes culturais, estimulando a profissionalização, o
empreendedorismo, o uso das tecnologias de informação e comunicação e o fortalecimento da
economia da cultura.
4.4.2 Estabelecer parcerias com bancos estatais e outros agentes financeiros, como cooperativas,
fundos e organizações não governamentais, para o desenvolvimento de linhas de microcrédito e outras
formas de financiamento destinadas à promoção de cursos livres, técnicos e superiores de formação,
pesquisa e atualização profissional.
4.4.3 Estabelecer parcerias com instituições de ensino técnico e superior, bem como parcerias
com associações e órgãos representativos setoriais, para a criação e o aprimoramento contínuo de
cursos voltados à formação e capacitação de trabalhadores da cultura, gestores técnicos de instituições e
equipamentos culturais.
4.4.4 Realizar nas diversas regiões do País seleções públicas para especialização e
profissionalização das pessoas empregadas no campo artístico e cultural, atendendo especialmente os
núcleos populacionais marginalizados e organizações sociais.
4.4.5 Promover a informação e capacitação de gestores e trabalhadores da cultura sobre
instrumentos de propriedade intelectual do setor cultural, a exemplo de marcas coletivas e de
certificação, indicações geográficas, propriedade coletiva, patentes, domínio público e direito autoral.
4.4.6 Instituir programas e parcerias para atender necessidades técnicas e econômicas dos povos
indígenas, quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais para a compreensão e organização
de suas relações com a economia contemporânea global, estimulando a reflexão e a decisão autônoma
sobre as opções de manejo e exploração sustentável do seu patrimônio, produtos e atividades culturais.
4.4.7 Instituir programas para a formação de agentes culturais aptos ao atendimento de crianças,
jovens, idosos, pessoas com deficiência e pessoas em sofrimento psíquico.
4.4.8 Promover atividades de capacitação aos agentes e organizações culturais proponentes ao
financiamento estatal para a elaboração, proposição e execução de projetos culturais, bem como
capacitação e suporte jurídico e contábil, a fim de facilitar a elaboração de prestação de contas e
relatórios de atividades.
4.4.9 Fomentar programas de aperfeiçoamento técnico de agentes locais para a formulação e
implementação de planos de preservação e difusão do patrimônio cultural, utilizando esses bens de
forma a geração sustentável de economias locais.

4.4.10 Estimular, com suporte técnico-metodológico, a oferta de oficinas de especialização
artísticas e culturais, utilizando inclusive a veiculação de programas de formação nos sistemas de rádio e
televisão públicos.
4.4.11 Capacitar educadores, bibliotecários e agentes do setor público e da sociedade civil para a
atuação como agentes de difusão da leitura, contadores de histórias e mediadores de leitura em escolas,
bibliotecas e museus, entre outros equipamentos culturais e espaços comunitários.
4.4.12 Fomentar atividades de intercâmbio inter-regional, internacional e residências artísticas de
estudantes e profissionais da cultura em instituições nacionais e estrangeiras do campo da cultura.
4.4.13 Estimular e promover o desenvolvimento técnico e profissional de arquitetos, designers,
gestores e programadores de equipamentos culturais, para sua constante atualização, de modo a gerar
maior atratividade para esses espaços.
4.4.14 Estimular e formar agentes para a finalização de produtos culturais, design de embalagens
e de apresentação dos bens, conteúdos e serviços culturais, ampliando sua capacidade de circulação e
qualificando as informações para o consumo ampliado.
4.5 Promover a apropriação social das tecnologias da informação e da comunicação para ampliar
o acesso à cultura digital e suas possibilidades de produção, difusão e fruição.
4.5.1 Realizar programa de prospecção e disseminação de modelos de negócios para o cenário
de convergência digital, com destaque para os segmentos da música, livro, jogos eletrônicos, festas
eletrônicas, webdesign, animação, audiovisual, fotografia, videoarte e arte digital.
4.5.2 Implementar iniciativas de capacitação e fomento ao uso de meios digitais de registro,
produção, pós-produção, design e difusão cultural.
4.5.3 Apoiar políticas de inclusão digital e de criação, desenvolvimento, capacitação e utilização
de softwares livres pelos agentes e instituições ligados à cultura.
4.5.4 Identificar e fomentar as cadeias de formação e produção das artes digitais, para
desenvolver profissões e iniciativas compreendidas nesse campo, bem como as novas relações
existentes entre núcleos acadêmicos, indústrias criativas e instituições culturais.
4.6 Incentivar e apoiar a inovação e pesquisa científica e tecnológica no campo artístico e
cultural, promovendo parcerias entre instituições de ensino superior, institutos, organismos culturais e
empresas para o desenvolvimento e o aprimoramento de materiais, técnicas e processos.
4.6.1 Integrar os órgãos de cultura aos processos de incentivo à inovação tecnológica,
promovendo o desenvolvimento de técnicas associadas à produção cultural.
4.6.2 Fomentar parcerias para o desenvolvimento, absorção e apropriação de materiais e
tecnologias de inovação cultural.
4.6.3 Incentivar as inovações tecnológicas da área cultural que compreendam e dialoguem com
os contextos e problemas socioeconômicos locais.
4.7 Aprofundar a inter-relação entre cultura e turismo gerando benefícios e sustentabilidade para
ambos os setores.

4.7.1 Instituir programas integrados de mapeamento do potencial turístico cultural, bem como
de promoção, divulgação e marketing de produtos, contextos urbanos, destinos e roteiros turísticos
culturais.
4.7.2 Envolver os órgãos, gestores e empresários de turismo no planejamento e comunicação
com equipamentos culturais, promovendo espaços de difusão de atividades culturais para fins
turísticos.
4.7.3 Qualificar os ambientes turísticos com mobiliário urbano e design de espaços públicos que
projetem os elementos simbólicos locais de forma competitiva com os padrões internacionais, dando
destaque aos potenciais criativos dos contextos visitados.
4.7.4 Fomentar e fortalecer as modalidades de negócios praticadas pelas comunidades locais e
pelos residentes em áreas de turismo, fortalecendo os empreendedores tradicionais em sua inserção nas
dinâmicas comerciais estabelecidas pelo turismo.
4.7.5 Realizar campanhas e desenvolver programas com foco na formação, informação e
educação do turista para difundir adequadamente a importância do patrimônio cultural existente,
estimulando a comunicação dos valores, o respeito e o zelo pelos locais visitados.
4.7.6 Fomentar programas integrados de formação e capacitação sobre arte, arquitetura,
patrimônio histórico, patrimônio imaterial, antropologia e diversidade cultural para os profissionais que
atuam no turismo.
4.7.7 Inserir os produtores culturais, os criadores e artistas nas estratégias de qualificação e
promoção do turismo, assegurando a valorização cultural dos locais e ambientes turísticos.
4.7.8 Desenvolver metodologias de mensuração dos impactos do turismo na cultura, no
contexto dos Municípios brasileiros e das capitais.
CAPÍTULO V – DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL
ESTIMULAR A ORGANIZAÇÃO DE INSTÂNCIAS CONSULTIVAS
CONSTRUIR MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
AMPLIAR O DIÁLOGO COM OS AGENTES CULTURAIS E CRIADORES
O desenho e a implementação de políticas públicas de cultura pressupõem a constante relação
entre Estado e sociedade de forma abrangente, levando em conta a complexidade do campo social e
suas vinculações com a cultura. Além de apresentar aos poderes públicos suas necessidades e
demandas, os cidadãos, criadores, produtores e empreendedores culturais devem assumir
corresponsabilidades na implementação e na avaliação das diretrizes e metas, participando de
programas, projetos e ações que visem ao cumprimento do PNC.
Retoma-se, assim, a ideia da cultura como um direito dos cidadãos e um processo social de
conquista de autonomia, ao mesmo tempo em que se ampliam as possibilidades de participação dos
setores culturais na gestão das políticas culturais. Nessa perspectiva, diferentes modalidades de consulta,
participação e diálogo são necessárias e fundamentais para a construção e aperfeiçoamento das políticas
públicas.
Reafirma-se, com isso, a importância de sistemas de compartilhamento social de
responsabilidades, de transparência nas deliberações e de aprimoramento das representações sociais
buscando o envolvimento direto da sociedade civil e do meio artístico e cultural. Este processo vai se
completando na estruturação de redes, na organização social dos agentes culturais, na ampliação de
mecanismos de acesso, no acompanhamento público dos processos de realização das políticas culturais.

Esta forma colaborativa de gestão e avaliação também deve ser subsidiada pela publicação de
indicadores e informações do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC.
ESTRATÉGIAS E AÇÕES
5.1 Aprimorar mecanismos de participação social no processo de elaboração, implementação,
acompanhamento e avaliação das políticas públicas de cultura.
5.1.1 Aperfeiçoar os mecanismos de gestão participativa e democrática, governo eletrônico e a
transparência pública, a construção regionalizada das políticas públicas, integrando todo o território
nacional com o objetivo de reforçar seu alcance e eficácia.
5.1.2 Articular os sistemas de comunicação, principalmente, internet, rádio e televisão,
ampliando o espaço dos veículos públicos e comunitários, com os processos e as instâncias de consulta,
participação e diálogo para a formulação e o acompanhamento das políticas culturais.
5.1.3 Potencializar os equipamentos e espaços culturais, bibliotecas, museus, cinemas, centros
culturais e sítios do patrimônio cultural como canais de comunicação e diálogo com os cidadãos e
consumidores culturais, ampliando sua participação direta na gestão destes equipamentos.
5.1.4 Instituir instâncias de diálogo, consulta às instituições culturais, discussão pública e
colaboração técnica para adoção de marcos legais para a gestão e o financiamento das políticas culturais
e o apoio aos segmentos culturais e aos grupos, respeitando a diversidade da cultura brasileira.
5.1.5 Criar mecanismos de participação e representação das comunidades tradicionais, indígenas
e quilombolas na elaboração, implementação, acompanhamento, avaliação e revisão de políticas de
proteção e promoção das próprias culturas.
5.2 Ampliar a transparência e fortalecer o controle social sobre os modelos de gestão das
políticas culturais e setoriais, ampliando o diálogo com os segmentos artísticos e culturais.
5.2.1 Disponibilizar informações sobre as leis e regulamentos que regem a atividade cultural no
País e a gestão pública das políticas culturais, dando transparência a dados e indicadores sobre gestão e
investimentos públicos.
5.2.2 Promover o monitoramento da eficácia dos modelos de gestão das políticas culturais e
setoriais por meio do Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais - SNIIC, com base em
indicadores nacionais, regionais e locais de acesso e consumo, mensurando resultados das políticas
públicas de cultura no desenvolvimento econômico, na geração de sustentabilidade, assim como na
garantia da preservação e promoção do patrimônio e da diversidade cultural.
5.2.3 Criar ouvidorias e outros canais de interlocução dos cidadãos com os órgãos públicos e
instituições culturais, adotando processos de consulta pública e de atendimento individual dos cidadãos
que buscam apoio.
5.3 Consolidar as conferências, fóruns e seminários que envolvam a formulação e o debate sobre
as políticas culturais, consolidando espaços de consulta, reflexão crítica, avaliação e proposição de
conceitos e estratégias.
5.3.1 Realizar a Conferência Nacional de Cultura pelo menos a cada 4 (quatro) anos, envolvendo
a sociedade civil, os gestores públicos e privados, as organizações e instituições culturais e os agentes
artísticos e culturais.

5.3.2 Estimular a realização de conferências estaduais e municipais como instrumentos de
participação e controle social nas diversas esferas, com articulação com os encontros nacionais.
5.3.3 Estimular a realização de conferências setoriais abrindo espaço para a participação e
controle social dos meios artísticos e culturais.
5.3.4 Apoiar a realização de fóruns e seminários que debatam e avaliem questões específicas
relativas aos setores artísticos e culturais, estimulando a inserção de elementos críticos nas questões e o
desenho de estratégias para a política cultural do País.
5.4 Estimular a criação de conselhos paritários, democraticamente constituídos, de modo a
fortalecer o diálogo entre poder público, iniciativa privada e a sociedade civil.
5.4.1 Fortalecer a atuação do Conselho Nacional de Política Cultural, bem como dos conselhos
estaduais e municipais, como instâncias de consulta, monitoramento e debate sobre as políticas públicas
de cultura.
5.4.2 Estimular que os conselhos municipais, estaduais e federais de cultura promovam a
participação de jovens e idosos e representantes dos direitos da criança, das mulheres, das comunidades
indígenas e de outros grupos populacionais sujeitos à discriminação e vulnerabilidade social.
5.4.3 Promover a articulação dos conselhos culturais com outros da mesma natureza voltados às
políticas públicas das áreas afins à cultural.
5.4.4 Aumentar a presença de representantes dos diversos setores artísticos e culturais nos
conselhos e demais fóruns dedicados à discussão e avaliação das políticas públicas de cultura, setoriais e
intersetoriais, assim como de especialistas, pesquisadores e técnicos que qualifiquem a discussão dessas
instâncias consultivas.
5.5 Promover espaços permanentes de diálogo e fóruns de debate sobre a cultura, abertos à
população e aos segmentos culturais, nas Casas Legislativas do Congresso Nacional, nas Assembleias
Legislativas Estaduais, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas Câmaras Municipais.

PROJETO DE LEI

Institui o Programa Nacional de
Fomento e Incentivo à Cultura Procultura,
e
dá
outras
providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
DO PROCULTURA
Seção I
Disposições Preliminares
Art. 1o Fica instituído o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à
Cultura - Procultura, com a finalidade de mobilizar e aplicar recursos para apoiar
projetos culturais que concretizem os princípios da Constituição, em especial os dos arts.
215 e 216.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - projeto cultural: forma de apresentação das políticas, programas,
planos anuais e ações culturais que pleiteiem recursos do Procultura;
II - proponente: pessoa física ou jurídica, com ou sem fins lucrativos, que
apresente projeto cultural;
III - avaliação de projetos culturais: procedimento por meio do qual os
projetos culturais serão selecionados para a aplicação dos recursos dos mecanismos
previstos no art. 2o, incisos I e II, respeitadas a igualdade entre os proponentes, a
liberdade de expressão e de criação, as diferenças regionais e a diversidade cultural;
IV - projeto cultural com potencial de retorno comercial: projeto cultural
com expectativa de lucro, cuja aplicação de recursos dar-se-á preferencialmente na
modalidade investimento;

V - equipamentos culturais: bens imóveis com destinação cultural
permanente, tais como museus, bibliotecas, centros culturais, teatros, territórios
arqueológicos e de paisagem cultural;
VI - doação incentivada: transferência, sem finalidade promocional, de
recursos financeiros para projeto cultural previamente aprovado pelo Ministério da
Cultura;
VII - co-patrocínio
incentivado:
transferência,
com
finalidade
promocional, de recursos financeiros a projetos culturais previamente aprovados pelo
Ministério da Cultura;
VIII - doador incentivado: pessoa física ou jurídica tributada com base no
lucro real que aporta, sem finalidade promocional, recursos financeiros em projetos
culturais aprovados pelo Ministério da Cultura ou que é por ele autorizada a transferir
bens móveis de reconhecido valor cultural ou bens imóveis para o patrimônio de pessoa
jurídica sem fins lucrativos; e
IX - co-patrocinador incentivado: pessoa física ou pessoa jurídica
tributada com base no lucro real que aporta, com finalidade promocional, recursos
financeiros em projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura.
Art. 2o O Procultura será implementado por meio dos seguintes
mecanismos, entre outros:
I - Fundo Nacional da Cultura - FNC;
II - Incentivo Fiscal a Projetos Culturais;
III - Fundo de Investimento Cultural e Artístico - Ficart; e
IV - Vale-Cultura, criado por lei específica.
Parágrafo único. Os mecanismos previstos neste artigo deverão observar
os limites de disponibilidade orçamentária e de teto de renúncia de receitas constantes da
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 3o O Procultura promoverá o desenvolvimento cultural e artístico, o
exercício dos direitos culturais e o fortalecimento da economia da cultura, tendo como
objetivos:
I - valorizar a expressão cultural dos diferentes indivíduos, grupos e
comunidades das diversas regiões do País e apoiar sua difusão;
II - apoiar as diferentes iniciativas que fomentem a transversalidade da
cultura, em áreas como educação, meio ambiente, saúde, promoção da cidadania e dos
direitos humanos, ciência, economia solidária e outras dimensões da sociedade;
III - estimular o desenvolvimento cultural em todo território nacional,
buscando a superação de desequilíbrios regionais e locais;

IV - apoiar as diferentes linguagens artísticas, garantindo suas condições
de realização, circulação, formação e fruição nacional e internacional;
V - apoiar as diferentes etapas da carreira dos artistas, adotando ações
específicas para sua valorização;
VI - apoiar a preservação e o uso sustentável do patrimônio histórico,
cultural e artístico brasileiro em suas dimensões material e imaterial;
VII - ampliar o acesso da população brasileira à fruição e à produção de
bens, serviços e conteúdos culturais, valorizando iniciativas voltadas para as diferentes
faixas etárias;
VIII - desenvolver a economia da cultura, a geração de emprego, a
ocupação e a renda, fomentar as cadeias produtivas artísticas e culturais, estimulando a
formação de relações trabalhistas estáveis;
IX - apoiar as atividades culturais que busquem erradicar todas as formas
de discriminação e preconceito;
X - apoiar os conhecimentos e expressões tradicionais, de grupos locais e
de diferentes formações étnicas e populacionais;
XI - valorizar a relevância das atividades culturais de caráter criativo,
inovador ou experimental;
XII - apoiar a formação, capacitação e aperfeiçoamento de agentes
culturais públicos e privados;
XIII - valorizar a língua portuguesa e as diversas línguas e culturas que
formam a sociedade brasileira;
XIV - promover a difusão e a valorização das expressões culturais
brasileiras no exterior, assim como o intercâmbio cultural com outros países;
XV - apoiar a dimensão cultural
internacionais baseados na diversidade cultural;
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XVI - valorizar o saber de artistas, mestres de culturas tradicionais,
técnicos, pesquisadores, pensadores e estudiosos da arte e da cultura; e
XVII - fortalecer as instituições culturais brasileiras.
§ 1o Para o alcance dos seus objetivos, o Procultura apoiará, por meio de
seus mecanismos e desde que presentes a dimensão cultural e o predominante interesse
público, as seguintes ações:
I - produção e difusão de obras de caráter artístico e cultural, incluindo a
remuneração de direitos autorais;

II - realização de projetos, tais como exposições, festivais, feiras e
espetáculos, no País e no exterior, incluindo a cobertura de despesas com transporte e
seguro de objetos de valor cultural;
III - concessão de prêmios mediante seleções públicas;
IV - instalação e manutenção de cursos para formar, especializar e
profissionalizar agentes culturais públicos e privados;
V - realização de levantamentos, estudos, pesquisas e curadorias nas
diversas áreas da cultura;
VI - concessão de bolsas de estudo, de pesquisa, de criação, de trabalho e
de residências artísticas no Brasil ou no exterior, a autores, artistas, estudiosos e técnicos
brasileiros ou estrangeiros residentes no País ou vinculados à cultura brasileira;
VII - aquisição de bens culturais para distribuição pública, inclusive de
ingressos para eventos artísticos;
VIII - aquisição, preservação, organização, digitalização e outras formas
de difusão de acervos, arquivos e coleções;
IX - construção, formação, organização, manutenção e ampliação de
museus, bibliotecas, centros culturais, cinematecas, teatros, territórios arqueológicos e de
paisagem cultural, além de outros equipamentos culturais e obras artísticas em espaço
público;
X - elaboração de planos anuais e plurianuais de instituições e grupos
culturais, regulados pelos arts. 31 e 32, § 2o;
XI - digitalização de acervos, arquivos e coleções, bem como a produção
de conteúdos digitais, jogos eletrônicos, vídeo-arte, e o fomento à cultura digital;
XII - aquisição de imóveis tombados com a estrita finalidade de
instalação de equipamentos culturais de acesso público;
XIII - conservação e restauração de imóveis, monumentos, logradouros,
sítios, espaços e demais objetos, inclusive naturais, tombados pela União ou localizados
em áreas sob proteção federal;
XIV - restauração de obras de arte, documentos artísticos e bens móveis
de reconhecidos valores culturais;
XV - realização de intercâmbio cultural, nacional ou internacional;
XVI - aquisição de obras de arte por coleções privadas de interesse
público; e
XVII - apoio a projetos culturais não previstos nos incisos I a XVI e
considerados relevantes pelo Ministério da Cultura, consultada a Comissão Nacional de
Incentivo e Fomento à Cultura - CNIC.

§ 2o O apoio de que trata esta Lei somente será concedido a projetos
culturais cuja exibição, utilização e circulação dos bens culturais deles resultantes sejam
oferecidos ao público em geral, gratuitamente ou mediante cobrança de ingresso.
§ 3o É vedada a concessão de incentivo a obras, produtos, eventos ou
outros decorrentes, destinados ou circunscritos a coleções particulares ou circuitos
privados que estabeleçam limitações de acesso.
Seção II
Da Participação da Sociedade na Gestão do Procultura
Art. 4o O Procultura observará as diretrizes estabelecidas pela CNIC,
órgão colegiado do Ministério da Cultura, com composição paritária entre governo e
sociedade civil, presidida e nomeada pelo Ministro de Estado da Cultura.
Art. 5o Integrarão a representação da sociedade civil na CNIC os
seguintes setores, na forma do regulamento:
I - artistas, acadêmicos e especialistas com ampla legitimidade e
idoneidade;
II - empresariado brasileiro; e
III - entidades associativas dos setores culturais e artísticos de âmbito
nacional.
§ 1o A escolha dos membros de que tratam os incisos do caput será feita
de forma transparente e deverá contemplar as diferentes regiões do País, setores da
cultura e da sociedade e elos das cadeias produtivas da cultura, na forma do
regulamento.
§ 2o Poderão integrar a CNIC representantes do Poder Público estadual,
do Distrito Federal e municipal, e entidades de representação da sociedade civil,
observado o critério de rodízio entre os Estados, o Distrito Federal e as entidades civis.
§ 3o Poderão atuar como representantes da sociedade civil na CNIC
entidades, associações sem fins lucrativos, especialistas, técnicos, produtores, artistas,
consumidores, agentes econômicos e sociais.
§ 4o Os membros da CNIC deverão ter comprovada idoneidade,
reputação ilibada e reconhecida competência na área cultural.
§ 5o A designação dos membros da CNIC será feita pelo Ministro de
Estado da Cultura para um período de no máximo dois anos, permitida uma única
recondução subsequente.

§ 6o As reuniões da CNIC serão públicas e todas as suas decisões serão
disponibilizadas em sítio na internet.
§ 7o O Ministro de Estado da Cultura presidirá a CNIC e terá direito a
voto, inclusive o de qualidade.
§ 8o Ficam criadas as CNICs Setoriais, órgãos com representação
paritária do governo e da sociedade civil que subsidiarão a decisão do Ministério da
Cultura sobre projetos culturais, cuja composição e funcionamento serão definidos em
regulamento.
§ 9o Ato do Poder Executivo disporá sobre a composição da
representação governamental na CNIC.
Art. 6o Compete à CNIC:
I - estabelecer as diretrizes da política de utilização dos recursos do
Procultura, aprovando o plano de ação anual, em consonância com as diretrizes do Plano
Nacional de Cultura e do Conselho Nacional de Política Cultural;
II - propor programas setoriais de arte e cultura para o FNC;
III - deliberar sobre questões relevantes para o fomento e incentivo à
cultura, quando demandada por seu Presidente;
IV - aprovar a proposta de programação orçamentária dos recursos do
Procultura e avaliar sua execução;
V - estabelecer, quando couber, prioridades e procedimentos para uso dos
mecanismos previstos no art. 2o, incisos I e II;
VI - fornecer subsídios para avaliação do Procultura e propor medidas
para seu aperfeiçoamento; e
VII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo seu
presidente.
Seção III
Dos Procedimentos e Critérios para Avaliação de Projetos Culturais
Art. 7o Para receber apoio dos mecanismos previstos no art. 2o, incisos I
e II, os projetos culturais serão analisados conforme diretrizes fixadas pela CNIC e
aprovados pelo Ministério da Cultura, conforme regulamento.
§ 1o Para análise inaugural e acompanhamento dos projetos previstos no
caput, poderão ser contratados especialistas ou instituições especializadas, permitida,
acrescida à remuneração, a indenização de despesas com o deslocamento, quando
houver, e ajuda de custos.

§ 2o Os pareceres previstos no § 1o devem ser claros e fundamentados e
submetidos à apreciação do órgão responsável do Ministério da Cultura.
§ 3o O especialista designado para avaliação deverá possuir notório saber
na área do projeto.
§ 4o É vedada aos especialistas designados para avaliação de projetos
participação profissional, a qualquer título, na sua implementação ou execução.
Art. 8o A análise, seleção e classificação dos projetos culturais serão
feitas com utilização dos seguintes critérios objetivos e procedimentos:
I - de habilitação, de caráter eliminatório, quando será avaliado o
enquadramento do projeto aos objetivos do Procultura;
II - de avaliação das três dimensões culturais do projeto - simbólica,
econômica e social -, de caráter classificatório, mediante utilização dos seguintes
critérios:
a) para a dimensão simbólica:
1. inovação e experimentação estética;
2. circulação, distribuição e difusão dos bens culturais;
3. contribuição para preservação, memória e tradição;
4. expressão da diversidade cultural brasileira;
5. contribuição à pesquisa e reflexão; e
6. promoção da excelência e da qualidade;
b) para a dimensão econômica:
1. geração e qualificação de emprego e renda;
2. desenvolvimento das cadeias produtivas culturais;
3. fortalecimento das empresas culturais brasileiras;
4. internacionalização, exportação e difusão da cultura brasileira no
exterior;
5. fortalecimento do intercâmbio e da cooperação internacional com
outros países;
6. profissionalização, formação e capacitação de agentes culturais
públicos e privados; e
7. sustentabilidade e continuidade dos projetos culturais;
c) para a dimensão social:
1. ampliação do acesso da população aos bens, conteúdos e serviços
culturais;
2. contribuição para redução das desigualdades territoriais, regionais e
locais;

3. impacto na educação e em processos de requalificação urbana,
territorial e das relações sociais;
4. incentivo à formação e manutenção de redes, coletivos, companhias e
grupos socioculturais;
5. redução das formas de discriminação e preconceito; e
6. fortalecimento das iniciativas culturais das comunidades;
III - de enquadramento, mediante utilização dos seguintes critérios de
avaliação:
a) adequação orçamentária;
b) viabilidade de execução; e
c) capacidade técnica e operacional do proponente.
Parágrafo único. Os projetos culturais mencionados no caput não
poderão ser objeto de apreciação subjetiva quanto ao seu valor artístico ou cultural.
Art. 9o A mensuração e o peso dos critérios estabelecidos no art. 8o para
avaliação dos projetos culturais serão definidos e divulgados pelo Ministro de Estado da
Cultura, após manifestação da CNIC, ouvidas as CNICs Setoriais.
§ 1o O recebimento dos projetos culturais dar-se-á preferencialmente
mediante editais de seleção pública, que serão publicados até quarenta e cinco dias antes
do início do processo seletivo, salvo se houver fundamento relevante e a redução do
prazo não acarretar prejuízo à participação dos eventuais interessados.
§ 2o O proponente indicará o mecanismo e a modalidade mais adequados
para financiamento de seu projeto entre aqueles previstos no art. 2o, incisos I e II, e art.
16, sem prejuízo de posterior reenquadramento pelo Ministério da Cultura, observada a
classificação obtida no procedimento de avaliação previsto nesta Seção.
§ 3o Os projetos culturais com potencial de retorno comercial serão
preferencialmente direcionados para a modalidade de execução de investimento do FNC,
prevista no art. 20, e do Ficart.
§ 4o O emprego de recursos de capital nos projetos culturais observará as
seguintes condições:
I - os bens de capital adquiridos devem ser vinculados ao projeto cultural
e serem necessários ao êxito do seu objeto;
II - deverá ser demonstrada pelo proponente a economicidade da opção
de aquisição de bens de capital, em detrimento da opção pela locação; e
III - deverá ser assegurada a continuidade da destinação cultural do bem
adquirido, prevendo-se, ainda, cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade.

§ 5o Os proponentes que desenvolvam atividades permanentes, assim
consideradas pela CNIC, deverão apresentar plano anual de atividades, nos termos
definidos em regulamento, para fins de utilização dos mecanismos previstos no art. 2o,
incisos I e II.
§ 6o O plano anual previsto no § 5o poderá conter despesas
administrativas, observado o limite de dez por cento de seu valor total e os limites
fixados no § 3o do art. 19.
Art. 10. A avaliação dos projetos culturais será concluída no prazo de
trinta dias, prorrogáveis por igual período, contados a partir da data da apresentação de
todos os documentos necessários pelo proponente e do cumprimento das diligências que
lhe forem solicitadas.
§ 1o Caso seja positiva a análise inaugural de projeto cultural de que trata
o art. 7o, § 1o, será encaminhado à CNIC Setorial, que proporá sua aprovação ou
reprovação pelo Ministério da Cultura.
§ 2o Da decisão que avalia o projeto cultural, caberá recurso ao órgão
prolator, no prazo de dez dias a contar de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 3o Interposto o recurso de que trata o § 2o, o órgão que proferiu a
decisão poderá reconsiderá-la, ou, ouvida a CNIC Setorial, encaminhar o recurso à
apreciação do Ministro de Estado da Cultura.
§ 4o O Ministério da Cultura poderá aprovar o projeto cultural com
previsão de condição a ser cumprida pelo proponente, considerando-se sem efeito a
aprovação em caso de descumprimento da condição no prazo estabelecido.
CAPÍTULO II
DO FUNDO NACIONAL DA CULTURA
Seção I
Da Finalidade, Constituição e Gestão
Art. 11. O Fundo Nacional da Cultura - FNC, criado pela Lei no 7.505,
de 2 de julho de 1986 e ratificado pela Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991,
vinculado ao Ministério da Cultura, fica mantido como fundo de natureza contábil e
financeira, com prazo indeterminado de duração, de acordo com as regras definidas
nesta Lei.
Art. 12. O FNC será o principal mecanismo de fomento, incentivo e
financiamento à cultura.

§ 1o Oitenta por cento dos recursos do FNC serão destinados aos
proponentes culturais da sociedade civil não vinculados a co-patrocinador incentivado
ou a poder público nos entes federados, deduzidos os repasses previstos no art. 21.
§ 2o É vedada a utilização de recursos do FNC com despesas de
manutenção administrativa do Governo Federal, estadual e municipal, bem como de suas
entidades vinculadas.
Art. 13. O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura, na forma
estabelecida no regulamento, e apoiará projetos culturais por meio das modalidades
descritas no art. 16.
Art. 14. Ficam criadas no FNC as seguintes categorias de programações
específicas, denominadas:
I - Fundo Setorial das Artes Visuais;
II - Fundo Setorial das Artes Cênicas;
III - Fundo Setorial da Música;
IV - Fundo Setorial do Acesso e Diversidade;
V - Fundo Setorial do Patrimônio e Memória;
VI - Fundo Setorial do Livro, Leitura, Literatura e Humanidades, criado
por lei específica;
VII - Fundo Setorial de Ações Transversais e Equalização;
VIII - Fundo Setorial do Audiovisual, criado pela Lei no 11.437, de 28 de
dezembro de 2006; e
IX - Fundo Setorial de Incentivo à Inovação do Audiovisual destinado
exclusivamente ao fomento, na modalidade de aplicação não reembolsável, de projetos:
a) audiovisuais culturais de curta e média metragem;
b) de renovação de linguagem das obras audiovisuais;
c) para formação de mão-de-obra;
d) para realização de festivais no Brasil ou exterior;
e) de mostras e preservação ou difusão de acervo de obras audiovisuais; e
f) que envolvam pesquisa, crítica e reflexão sobre audiovisual.
Seção II
Dos Recursos e suas Aplicações
Art. 15. São receitas do FNC:
I - dotações consignadas na lei orçamentária anual e seus créditos
adicionais;
II - doações e legados nos termos da legislação vigente;

III - subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de
organismos internacionais;
IV - saldos não utilizados na execução dos projetos culturais financiados
com recursos dos mecanismos previstos no art. 2o, incisos I e II;
V - devolução de recursos determinados pelo não cumprimento ou
desaprovação de contas de projetos culturais custeados pelos mecanismos previstos no
art. 2o, incisos I e II;
VI - um por cento da arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais
a que se refere a Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicação a
respectiva origem geográfica regional;
VII - três por cento da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e
loterias federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal,
deduzindo-se este valor dos montantes destinados aos prêmios;
VIII - reembolso das operações de empréstimo realizadas por meio do FNC,
a título de financiamento reembolsável, observados critérios de remuneração que, no
mínimo, lhes preserve o valor real;
IX - retorno dos resultados econômicos provenientes dos investimentos
em empresas e projetos culturais feitos com recursos do FNC;
X - resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a
legislação vigente sobre a matéria;
XI - conversão da dívida externa com entidades e órgãos estrangeiros,
unicamente mediante doações, no limite a ser fixado pelo Ministério da Fazenda,
observadas as normas e procedimentos do Banco Central do Brasil;
XII - recursos provenientes da arrecadação da Loteria Federal da Cultura,
criada por lei específica;
XIII - saldos de exercícios anteriores;
XIV - produto do rendimento de suas aplicações em programas e projetos
culturais, bem como nos fundos de investimentos referidos no art. 45;
XV - empréstimos de instituições financeiras ou outras entidades; e
XVI - outras receitas que lhe vierem a ser destinadas.
§ 1o Os recursos previstos no inciso XII serão destinados, em sua
integralidade, aos Fundos previstos no art. 14, incisos I, II e III.
§ 2o As receitas previstas neste artigo não contemplarão o Fundo Setorial
de Audiovisual, que se regerá pela Lei no 11.437, de 2006.
Art. 16. Os recursos do FNC serão aplicados nas seguintes modalidades:

I - não-reembolsáveis, na forma do regulamento, para:
a) apoio a projetos culturais; e
b) equalização de encargos financeiros e constituição de fundos de aval
nas operações de crédito;
II - reembolsáveis, destinados ao estímulo da atividade produtiva das
empresas de natureza cultural e pessoas físicas, mediante a concessão de empréstimos; e
III - investimento, por meio de associação a empresas e projetos culturais
e da aquisição de quotas de fundos privados, com participação econômica nos
resultados.
§ 1o As transferências de que trata o inciso I do caput dar-se-ão
preponderantemente por meio de editais de seleção pública de projetos culturais.
§ 2o Nos casos previstos nos incisos II e III do caput, o Ministério da
Cultura definirá com os agentes financeiros credenciados a taxa de administração, os
prazos de carência, os juros limites, as garantias exigidas e as formas de pagamento.
§ 3o Os riscos das operações previstas no parágrafo anterior serão
assumidos, solidariamente pelo FNC e pelos agentes financeiros credenciados, na forma
que dispuser o regulamento.
§ 4o A taxa de administração a que se refere o § 2o não poderá ser
superior a três por cento dos recursos disponibilizados para o financiamento.
§ 5o Para o financiamento de que trata o inciso II, serão fixadas taxas de
remuneração que, no mínimo, preservem o valor originalmente concedido.
Art. 17. Os custos referentes à gestão do FNC com planejamento,
estudos, acompanhamento, avaliação e divulgação de resultados, incluídas a aquisição
ou a locação de equipamentos e bens necessários ao cumprimento de seus objetivos, não
poderão ultrapassar cinco por cento de suas receitas, observados o limite fixado
anualmente por ato da CNIC e o disposto no § 2o do art. 12.
Seção III
Dos Fundos
Art. 18. O FNC alocará recursos da ordem de dez a trinta por cento de
sua dotação global, conforme recomendação da CNIC, nos Fundos Setoriais referidos
nos incisos I a VII e IX do art. 14.
§ 1o Além dos recursos oriundos da dotação global do FNC, os Fundos
Setoriais mencionados no caput poderão receber, na forma da Lei, contribuições e
outros recolhimentos, destinados a programações específicas.

§ 2o Fica excluída dos limites de que trata o caput deste artigo, a
arrecadação própria prevista no parágrafo anterior.
§ 3o Os recursos alocados no Fundo Setorial de Ações Transversais e
Equalização serão utilizados no cumprimento dos objetivos previstos no art. 3o, inciso II,
e para custear projetos cuja execução não seja possível ou adequada por meio dos
demais fundos previstos no art. 14, independentemente de sua previsão no plano anual
do Procultura.
Art. 19. O FNC financiará projetos culturais apresentados por pessoas
físicas e pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, com ou sem fins
lucrativos, observado o disposto no art. 35 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de
2000.
§ 1o Poderá ser dispensada contrapartida do proponente no âmbito de
programas setoriais definidos pela CNIC.
§ 2o Nos casos em que a contrapartida for exigida, o proponente deve
comprovar que dispõe de recursos financeiros ou de bens ou serviços, se
economicamente mensuráveis, para complementar o montante aportado pelo FNC, ou
que está assegurada a obtenção de financiamento por outra fonte.
§ 3o Os projetos culturais previstos no caput poderão conter despesas
administrativas de até dez por cento de seu custo total, excetuados aqueles apresentados
por entidades privadas sem fins lucrativos, que poderão conter despesas administrativas
de até quinze por cento de seu custo total.
Art. 20. Fica autorizada a composição financeira de recursos do FNC
com recursos de pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, com fins
lucrativos para apoio compartilhado de programas e ações culturais de interesse
estratégico, para o desenvolvimento das cadeias produtivas da cultura.
§ 1o O aporte dos recursos das pessoas jurídicas de direito público ou de
direito privado previsto neste artigo não gozará de incentivo fiscal.
§ 2o A concessão de recursos financeiros, materiais ou de infra-estrutura
pelo FNC será formalizada por meio de convênios e contratos específicos.
CAPÍTULO III
DO APOIO AO FINANCIAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA

Art. 21. A União deverá destinar no mínimo trinta por cento de recursos
do FNC, por meio de transferência, a fundos públicos de Estados, Municípios e Distrito
Federal.
§ 1o Os recursos previstos no caput serão destinados a políticas e
programas oficialmente instituídos pelos Estados, Distrito Federal e municípios, para o
financiamento de projetos culturais escolhidos pelo respectivo ente federado por meio de
seleção pública, com observância dos objetivos desta Lei.
§ 2o Do montante geral destinado aos Estados, cinquenta por cento será
repassado por estes aos Municípios.
§ 3o A transferência prevista neste artigo está condicionada à existência,
nos respectivos entes federados, de fundo de cultura e de órgão colegiado oficialmente
instituído para a gestão democrática e transparente dos recursos culturais, em que a
sociedade civil tenha representação no mínimo paritária.
§ 4o A gestão estadual e municipal dos recursos oriundos de repasses do
FNC deverá ser submetida ao órgão colegiado previsto no § 3o e observar os
procedimentos de análise previstos nos arts. 7o a 10.
§ 5o Será exigida dos entes federados contrapartida para as transferências
previstas na forma do caput deste artigo, devendo ser obedecidas as normas fixadas pela
Lei de Diretrizes Orçamentárias para as transferências voluntárias da União a entes
federados.
Art. 22. Os critérios de aporte de recursos do FNC deverão considerar a
participação da unidade da Federação na distribuição total de recursos federais para a
cultura, com vistas a promover a desconcentração regional do investimento, devendo ser
aplicado, no mínimo, dez por cento em cada região do País.
Art. 23. Com a finalidade de descentralizar a análise de projetos
culturais, a União poderá solicitar dos órgãos colegiados estaduais previstos no art. 21,
§ 3o, subsídios à avaliação dos projetos culturais prevista no art. 10.
CAPÍTULO IV
DO INCENTIVO FISCAL A PROJETOS CULTURAIS
Art. 24. Poderão ser deduzidos do imposto sobre a renda devido, apurado
na declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas ou em cada período de apuração,
trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada com base no lucro real, os valores
despendidos a título de doação ou co-patrocínio incentivados a projetos culturais
aprovados pelo Ministério da Cultura.

§ 1o Observados os demais limites previstos nesta Lei, as deduções de
que trata o caput ficam limitadas:
I - relativamente à pessoa física, a seis por cento do imposto sobre a renda
devido na declaração de ajuste anual; e
II - relativamente à pessoa jurídica tributada com base no lucro real, a
quatro por cento do imposto sobre a renda da pessoa jurídica devido em cada período de
apuração, obedecido o limite de dedução global da soma das deduções, estabelecido no
art.71, e o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
§ 2o A dedução de que trata o inciso I do § 1o:
I - está limitada ao valor das doações ou co-patrocínios incentivados
efetuados no ano-calendário a que se referir a declaração de ajuste anual;
II - observados os limites específicos previstos nesta Lei, fica sujeita ao
limite de seis por cento conjuntamente com as deduções de que trata o art. 22 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997; e
III - aplica-se somente ao modelo completo de declaração de ajuste anual.
§ 3o Equipara-se à doação incentivada:
I - a hipótese prevista no art. 26;
II - a transferência de recursos financeiros ao FNC; e
III - a transferência de recursos, previamente autorizada pelo Ministério
da Cultura, para o patrimônio de fundações que tenham como objeto a atuação cultural.
§ 4o O patrimônio referido no inciso III do § 3o deverá ser constituído na
forma do art. 62 do Código Civil, de modo que apenas seus frutos e rendimentos sejam
revertidos para o custeio e a aquisição de bens de capital necessários às atividades da
fundação.
§ 5o A pessoa jurídica somente poderá abater as doações e os copatrocínios incentivados como despesa operacional nas seguintes hipóteses de
financiamento:
I - projetos culturais oriundos e realizados em Estados da Federação ou
área metropolitana com baixa captação do incentivo fiscal previsto nesta Lei,
considerados os dados consolidados pelo Ministério da Cultura no ano anterior ao da sua
aprovação;
II - projetos culturais realizados em Municípios ou áreas urbanas sem
equipamentos culturais, conforme diagnóstico promovido pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE; ou

III - projetos culturais executados no exterior, nos países pertencentes ao
Mercosul ou à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Art. 25. A pessoa física poderá optar pela doação incentivada prevista no
inciso II do § 3o do art. 24 diretamente em sua Declaração de Ajuste Anual, desde que
entregue eletronicamente e de forma tempestiva.
§ 1o A dedução de que trata o caput está sujeita aos limites de até:
I - um por cento do imposto sobre a renda devido na Declaração de Ajuste
Anual, e
II - seis por cento, conjuntamente com as deduções de que trata o inciso II
do § 2 do art. 24.
o

§ 2o O pagamento da doação incentivada deve ser efetuado em moeda
corrente até a data de vencimento da primeira quota ou quota única do imposto,
observadas as instruções específicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 3o O não pagamento da doação incentivada no prazo estabelecido no
§ 2o implica a glosa definitiva desta parcela de dedução, ficando a pessoa física obrigada
ao recolhimento da diferença de imposto devido apurado na declaração de ajuste anual
com os acréscimos legais.
Art. 26. Além das hipóteses de dedução de que trata o art. 24, poderão
ser deduzidas do imposto sobre a renda devido, nas condições e nos limites previstos nos
§§ 1o e 2o do art. 24, conforme sua natureza, as despesas efetuadas por contribuintes
pessoas físicas ou pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, com o objetivo de
conservar, preservar ou restaurar patrimônio material edificado de sua propriedade ou
sob sua posse legítima, tombado pelo Poder Público Federal, desde que o projeto de
intervenção tenha sido aprovado pelo Ministério da Cultura, conforme dispuser o
regulamento.
Art. 27. Os contribuintes pessoas físicas ou pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real poderão deduzir, do imposto sobre a renda devido, até oitenta por
cento dos valores despendidos a título de doações incentivadas.
§ 1o Os projetos culturais que tiverem em seu nome a marca do doador
incentivado somente poderão obter dedução de quarenta por cento dos valores
despendidos.
§ 2o O valor dos bens móveis ou imóveis doados corresponderá:
I - no caso de pessoa jurídica, ao seu valor contábil, desde que não exceda
ao valor de mercado; e

II - no caso de pessoa física, ao valor constante de sua declaração de
ajuste anual.
§ 3o Quando a doação incentivada for efetuada por valor superior aos
previstos no § 2o deverá ser apurado ganho de capital, nos termos da legislação vigente.
Art. 28. Na hipótese da doação incentivada em bens, o doador deverá:
I - comprovar a propriedade dos bens, mediante documentação hábil; e
II - baixar os bens doados na declaração de bens e direitos, quando se
tratar de pessoa física, e na escrituração, no caso de pessoa jurídica.
Art. 29. O proponente deve emitir recibo em favor do doador ou copatrocinador incentivados, assinado por pessoa competente, conforme instruções da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 30. Os contribuintes pessoas físicas ou pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real poderão deduzir do imposto sobre a renda devido quarenta por
cento, sessenta por cento ou oitenta por cento dos valores despendidos a título de copatrocínio incentivado.
§ 1o O percentual de dedução do imposto sobre a renda será definido em
razão da pontuação obtida pelo projeto no processo de avaliação previsto nos arts. 7o a
10, conforme regulamento.
§ 2o Os projetos culturais que tiverem em seu nome a marca do copatrocinador somente poderão obter dedução do imposto de renda devido de quarenta
por cento dos valores despendidos.
§ 3o Será vedado o aporte de recursos públicos em projetos que se
caracterizem exclusivamente como peças promocionais e institucionais de empresa
patrocinadora.
Art. 31. Não será superior a dez por cento do limite de renúncia anual o
montante utilizado para o incentivo a projetos culturais apresentados com o objetivo de
financiar:
I - a manutenção de equipamentos culturais pertencentes ao Poder
Público;
II - ações empreendidas pelo Poder Público, de acordo com as suas
finalidades institucionais; e
III - ações executadas por organizações do terceiro setor que administram
equipamentos culturais, programas e ações oriundos da administração pública.

Art. 32. São vedados a doação e o co-patrocínio incentivados a pessoa ou
instituição vinculada ao co-patrocinador ou doador.
§ 1o Consideram-se vinculados ao co-patrocinador ou doador:
I - a pessoa jurídica da qual o co-patrocinador ou o doador seja titular,
administrador, gerente, acionista ou sócio, na data da operação ou nos doze meses
anteriores;
II - o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, inclusive os afins, e os
dependentes do co-patrocinador, do doador ou dos titulares, administradores, acionistas
ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao co-patrocinador ou ao doador, nos termos do
inciso I; e
III - a pessoa jurídica coligada, controladora ou controlada, ou que tenha
como titulares, administradores, acionistas ou sócios alguma das pessoas a que se refere
o inciso II.
§ 2o Não se aplica a vedação prevista neste artigo às pessoas jurídicas de
direito privado sem fins lucrativos e com finalidade cultural criadas pelo copatrocinador, desde que formalmente constituídas, na forma da legislação em vigor e
com planos anuais de atividades aprovados pelo Ministério da Cultura.
§ 3o Não será superior a dez por cento do limite de renúncia anual o
montante utilizado para o incentivo a projetos apresentados pelas instituições vinculadas
ao co-patrocinador excepcionadas pelo § 2o.
Art. 33. Os projetos culturais que buscam co-patrocínio incentivado
poderão acolher despesas de elaboração e administração, nos termos do regulamento.
Parágrafo único. A soma dessas despesas não poderá superar dez por
cento do total do projeto.
Art. 34. A renúncia autorizada a um proponente, individualmente
considerado, não será superior a meio por cento do limite de renúncia fiscal previsto
anualmente, excetuando-se:
I - projetos culturais de preservação do patrimônio cultural material; e
II - planos anuais de instituições que realizem seleção pública na escolha
de projetos.
Art. 35. Para que faça jus à dedução prevista no art. 24 e com vistas a
promover sua responsabilidade social, o co-patrocinador deverá:
I - oferecer serviço direto e automatizado de atendimento ao proponente;

II - divulgar os critérios pelos quais os projetos culturais serão
selecionados e os prazos para ingresso na seleção; e
III - divulgar os projetos culturais que forem selecionados e o percentual
de dedução permitido em razão do co-patrocínio.
CAPÍTULO V
DO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS DO PROCULTURA
Art. 36. Os recursos aportados pelo Procultura em projetos culturais por
meio dos mecanismos previstos no art. 2o, incisos I e II, deverão ser depositados e
movimentados em conta bancária específica, aberta em instituição financeira federal
credenciada pelo Ministério da Cultura, devendo a respectiva prestação de contas ser
apresentada nos termos do regulamento.
Art. 37. A propositura de projetos culturais ou aplicação dos recursos
públicos neles aportados não poderá ser feita por meio de qualquer tipo de
intermediação.
Art. 38. A contratação de serviços necessários à captação ou obtenção de
doação, co-patrocínio ou investimento não poderá ser incluída no projeto cultural.
Art. 39. O Ministério da Cultura instituirá o Sistema Nacional de
Informações Culturais e o Cadastro Nacional de Proponentes e co-Patrocinadores, que
deverão reunir, integrar e difundir as informações relativas ao fomento cultural em todos
os entes federados.
Parágrafo único. O Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Cultura, implementará sistema de informações específico para fins de gestão e
operacionalização de todos os mecanismos e modalidades de execução de projetos
culturais previstos nesta Lei.
Art. 40. O Ministério da Cultura publicará anualmente, no Portal da
Transparência do Governo Federal,até 30 de abril, o montante captado pelo Procultura
no ano-calendário anterior, com valores devidamente discriminados por proponente,
doador e co-patrocinador, ressaltando os setores e programas por eles incentivados.
Art. 41. O Ministério da Cultura publicará anualmente, no Portal da
Transparência do Governo Federal, até 30 de abril, o montante alocado pelo FNC no
ano-calendário anterior, com valores devidamente discriminados por proponente,
ressaltando setores e programas.
Art. 42. Serão fixados, periodicamente, indicadores para o
monitoramento e avaliação dos resultados do Procultura com base em critérios de
economia, eficiência, eficácia, qualidade e também de desempenho dos entes federados.

Art. 43. O Ministério da Cultura estabelecerá premiação anual com a
finalidade de estimular e valorizar as melhores práticas de agentes públicos e privados
dos mecanismos de fomento previstos nesta Lei.
CAPÍTULO VI
DO ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS COM POTENCIAL DE RETORNO
COMERCIAL
Art. 44. Os recursos do Procultura, sejam provenientes de incentivos
fiscais ou do FNC, serão empregados em projetos culturais com potencial de retorno
comercial exclusivamente para:
I - investimento retornável, garantida a participação do FNC no retorno
comercial do projeto cultural; ou
II - financiamento não retornável, condicionado à gratuidade ou
comprovada redução nos valores dos produtos ou serviços culturais resultantes do
projeto cultural, bem como à abrangência da circulação dos produtos ou serviços em
pelo menos quatro regiões do País.
§ 1o Os recursos da modalidade investimento não poderão ultrapassar
vinte por cento da dotação anual do FNC.
§ 2o Os lucros obtidos pelo projeto ou bens culturais retornam ao FNC na
proporção dos incentivos a ele concedidos.
§ 3o Os projetos culturais deverão ser instruídos com as informações
necessárias para sua análise econômico-financeira, conforme regulamento.
Art. 45. Fica autorizada a constituição de Fundos de Investimento
Cultural e Artístico - Ficarts, sob a forma de condomínio fechado, sem personalidade
jurídica, caracterizando comunhão de recursos destinados à aplicação em projetos
culturais e artísticos, e administrados por instituição financeira autorizada a funcionar
pelo Banco Central do Brasil.
§ 1o O patrimônio dos Ficarts será representado por quotas emitidas sob
a forma escritural, alienadas ao público com a intermediação da instituição
administradora do Fundo.
§ 2o A administradora será responsável por todas as obrigações do
Fundo, inclusive as relativas à retenção e ao recolhimento de tributos e outras obrigações
de natureza tributária.

Art. 46. Compete à Comissão de Valores Mobiliários autorizar,
disciplinar e fiscalizar a constituição, o funcionamento e a administração dos Ficarts,
observadas as disposições desta Lei e as normas aplicáveis aos fundos de investimento.
Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários comunicará a
constituição dos Ficarts, bem como das respectivas administradoras, ao Ministério da
Cultura.
Art. 47. Os bens e serviços culturais a serem financiados pelos Ficarts serão
aqueles considerados sustentáveis economicamente, baseados na avaliação dos
administradores do Fundo.
§ 1o É vedada a aplicação de recursos de Ficart em projetos culturais que
tenham participação majoritária de quotista do próprio Fundo.
§ 2o Não serão beneficiadas pelo mecanismo de que trata este Capítulo as
iniciativas contempladas no Capítulo VII da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001, alterada pela Lei no 11.437, de 2006.
Art. 48. As pessoas físicas e pessoas jurídicas tributadas com base no
lucro real poderão deduzir do imposto sobre a renda devido os seguintes percentuais do
valor despendido para aquisição de quotas dos Ficarts, obedecidos os limites referidos
nos arts. 24 e 71 desta Lei, e 22 da Lei no 9.532, de 1997, e o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 1995.
I - cem por cento, nos anos-calendário de 2010 a 2013; e
II - setenta e cinco por cento, no ano-calendário de 2014.
§ 1o Somente são dedutíveis do imposto devido as quantias aplicadas na
aquisição de quotas dos Ficarts:
I - pela pessoa física, no ano-calendário a que se referir a declaração de
ajuste anual; ou
II - pela pessoa jurídica, no respectivo período de apuração de imposto.
§ 2o A dedução de que trata o § 1o incidirá sobre o imposto devido:
I - no trimestre a que se referirem os investimentos, para as pessoas
jurídicas que apuram o lucro real trimestral;
II - no ano-calendário, para as pessoas jurídicas que, tendo optado pelo
recolhimento do imposto por estimativa, apuram o lucro real anual; ou
III - no ano-calendário, conforme ajuste em declaração de ajuste anual de
rendimentos para a pessoa física.

§ 3o Em qualquer hipótese, não será dedutível a perda apurada na
alienação das quotas dos Ficarts.
§ 4o A pessoa jurídica que alienar as quotas dos Ficarts somente poderá
considerar como custo de aquisição, na determinação do ganho de capital, os valores
deduzidos na forma do § 2o na hipótese em que a alienação ocorra após cinco anos da
data de sua aquisição.
Art. 49. A aplicação dos recursos dos Ficarts far-se-á, exclusivamente,
na:
I - contratação de pessoas jurídicas com sede no território brasileiro,
tendo por finalidade exclusiva a execução de bens e serviços culturais;
II - participação na produção de bens e na execução de serviços culturais
realizados por pessoas jurídicas de natureza cultural com sede no território brasileiro;
III - participação na
equipamentos culturais no País; ou

construção,

reforma

e

modernização

de

IV - aquisição de ações de empresas de natureza cultural pelos Ficarts.
Art. 50. As quotas dos Ficarts, emitidas sempre sob a forma nominativa
ou escritural, constituem valores mobiliários sujeitos ao regime da legislação em vigor.
§ 1o Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de
cessão ou resgate da quota e o custo médio atualizado da aplicação, observadas as datas
de aplicação, resgate ou cessão, nos termos da legislação pertinente, respeitado o
disposto no § 4o do art. 48.
§ 2o O ganho de capital será apurado em relação a cada resgate ou
cessão, sendo permitida a compensação do prejuízo havido em uma operação com o
lucro obtido em outra, da mesma ou diferente espécie, desde que de renda variável,
dentro do mesmo exercício fiscal.
§ 3o Os rendimentos e ganhos de capital a que se refere este artigo,
quando auferidos por investidores residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à
tributação pelo imposto sobre a renda, nos termos do art. 81 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
Art. 51. Os rendimentos e ganhos líquidos e de capital auferidos pela
carteira de Ficart ficam isentos do imposto sobre a renda.
Art. 52. Os rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos Ficart, sob
qualquer forma e qualquer que seja o beneficiário, sujeitam-se à incidência do imposto
sobre a renda na fonte à alíquota de quinze por cento.

Art. 53. Os rendimentos auferidos no resgate de quotas quando da
liquidação dos Ficarts ficam sujeitos ao imposto sobre a renda na fonte à alíquota de
quinze por cento incidente sobre a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de
aquisição das quotas, observado o § 3o do art. 48.
Art. 54. Os ganhos auferidos na alienação de quotas dos Ficarts são
tributados à alíquota de quinze por cento:
I - como ganho líquido quando auferidos por pessoa física em operações
realizadas em bolsa e por pessoa jurídica em operações realizadas dentro ou fora de
bolsa; e
II - de acordo com as regras aplicáveis aos ganhos de capital na alienação
de bens ou direitos de qualquer natureza quando auferidos por pessoa física em
operações realizadas fora de bolsa.
§ 1o Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de
alienação da quota e o custo de aquisição, observado o § 3o do art. 48.
§ 2o O imposto será pago até o último dia útil do mês subsequente àquele
em que o ganho de capital foi auferido.
Art. 55. O imposto pago ou retido nos termos dos arts. 52 a 54 será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou
na data da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real,
presumido ou arbitrado; e
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica isenta ou
optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL,
de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 56. O tratamento fiscal previsto nos arts. 52 a 54 somente incide
sobre os rendimentos decorrentes de aplicações em Ficart que atendam a todos os
requisitos previstos nesta Lei e na respectiva regulamentação a ser baixada pela
Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. Na hipótese de o Ficart deixar de atender aos requisitos
de que trata o caput, os rendimentos e ganhos auferidos pelo cotista sujeitar-se-ão à
incidência de imposto sobe a renda à alíquota de vinte e dois inteiros e cinco décimos
por cento.
CAPÍTULO VII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDAES

Seção I
Das Infrações
Art. 57. Constitui infração aos dispositivos desta Lei:
I - auferir o co-patrocinador incentivado, o doador incentivado ou o
proponente vantagem financeira ou material indevida em decorrência do co-patrocínio
ou da doação incentivados;
II - agir o co-patrocinador incentivado, o doador incentivado ou o
proponente de projeto com dolo, fraude ou simulação na utilização dos incentivos nela
previstos;
III - desviar para finalidade diversa da fixada nos respectivos projetos, os
recursos, bens, valores ou benefícios obtidos com base nesta Lei;
IV - adiar, antecipar ou cancelar, sem autorização do Ministério da
Cultura, projeto beneficiado pelos incentivos previstos nesta Lei; e
V - deixar o co-patrocinador incentivado ou o proponente do projeto de
utilizar as logomarcas do Ministério da Cultura e dos mecanismos de financiamento
previstos nesta Lei, ou fazê-lo de forma diversa da estabelecida.
Seção II
Das Penalidades
Art. 58. As infrações aos dispositivos desta Lei, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis, sujeitarão:
I - o doador ou o co-patrocinador incentivados ao pagamento do valor
atualizado do imposto sobre a renda não recolhido, além das penalidades e demais
acréscimos previstos na legislação tributária;
II - o infrator ao pagamento de multa de até duas vezes o valor da
vantagem auferida indevidamente, revertida para o FNC;
III - o infrator à perda ou suspensão de participação em linhas de
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
IV - o infrator à proibição de contratar com a administração pública pelo
período de até dois anos; ou
V - o infrator à suspensão ou proibição de fruir de benefícios fiscais
instituídos por esta Lei pelo período de até dois anos.
Parágrafo único. O proponente do projeto, por culpa ou dolo, é
solidariamente responsável pelo pagamento do valor previsto no inciso I do caput.

Art. 59. As sanções previstas no art. 58 serão graduadas de acordo com a
gravidade da infração e aplicadas isolada ou cumulativamente pela autoridade
administrativa competente.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 60. Serão destinados ao FNC pelo menos quarenta por cento das
dotações do Ministério da Cultura, quando da elaboração da proposta orçamentária.
Art. 61. São impenhoráveis os recursos recebidos por instituições
privadas para aplicação nos projetos culturais de que trata esta Lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade prevista no caput não é oponível
aos créditos da União.
Art. 62. A aprovação dos projetos culturais de que trata esta Lei fica
condicionada à comprovação, pelo proponente, da regularidade quanto à quitação de
tributos federais e demais créditos inscritos em dívida ativa da União.
Art. 63. A União poderá exigir, como condição para aprovação de
projetos financiados com o mínimo de sessenta por cento de recursos incentivados, que
lhe sejam licenciados, em caráter não-exclusivo e de forma não-onerosa, determinados
direitos sobre as obras intelectuais resultantes da implementação de tais projetos,
conforme dispuser o regulamento.
§ 1o A licença prevista neste artigo não caracteriza transferência de
titularidade dos direitos e terá eficácia após prazo não inferior a três anos do
encerramento do projeto, conforme disposto no regulamento, exclusivamente para fins
não-comerciais, e estritamente educacionais, culturais e informativos.
§ 2o Reputa-se onerosa a exibição e execução públicas das obras e a
utilização de conteúdo pelas redes de televisão públicas que possuam anunciantes
comerciais.
Art. 64. As atividades previstas no § 2o do art. 9o da Lei no 11.483, de 31
de maio de 2007, serão financiadas, entre outras formas, por meio de recursos captados e
canalizados pelo Procultura.
Art. 65. Fica mantida a Ordem do Mérito Cultural, instituída pelo art. 34 da
Lei no 8.313, de 1991, sendo que as distinções serão concedidas pelo Presidente da
República, em ato solene, a personalidades, grupos artísticos, iniciativas e instituições que se
destacaram por suas contribuições à cultura brasileira.

Art. 66. Fica instituído o Programa Prêmio Teatro Brasileiro, a ser
definido em regulamento, para fomentar:
I - núcleos artísticos teatrais com trabalho continuado;
II - produção de espetáculos teatrais; e
III - circulação de espetáculos ou atividades teatrais.
Art. 67. O Ministério da Cultura disciplinará a comunicação e uso de
marcas do Procultura.
Parágrafo único. Nas ações de co-patrocínio incentivado haverá relação
direta entre a participação com recursos não-incentivados do agente privado e sua
visibilidade na ação co-patrocinada.
Art. 68. Os recursos recebidos para execução de projeto cultural
aprovado pelo Ministério da Cultura não serão computados na base de cálculo do
imposto sobre a renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, e das
contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, desde que tenham sido efetivamente
utilizados na execução dos referidos projetos.
Parágrafo único. A aplicação de recursos de que trata o caput não
constituirá despesa ou custo para fins de apuração do imposto sobre a renda e da CSLL e
não dará direito a crédito de PIS e de COFINS.
Art. 69. O Fundo Setorial do Audiovisual, categoria específica do FNC,
rege-se pela Lei no 11.437, de 2006, e, subsidiariamente, por esta Lei.
Art. 70. O Fundo Setorial de Incentivo à Inovação do Audiovisual,
categoria específica do FNC, rege-se nos termos desta Lei.
Art. 71. A soma das deduções de que tratam o inciso II do § 1o do art. 24,
os arts. 26 e 48, e das deduções de que tratam os arts. 1o e 1o-A da Lei no 8.685, de 20 de
julho de 1993, e os arts. 44 e 45 da Medida Provisória no 2.228-1, de 2001, não poderá
exceder a quatro por cento do imposto sobre a renda devido, obedecidos os limites
específicos de dedução de que tratam esta Lei e o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 1995.
Art. 72. O valor total máximo, em termos absolutos, das deduções de que
trata esta Lei será fixado anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, com base nos
percentuais de dedução do imposto sobre a renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas,
de que tratam os arts. 24, 26 e 48, inclusive com as estimativas de renúncia decorrentes
da aplicação do benefício previsto no art. 24, § 5o.

Parágrafo único. Enquanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias não
contiver previsão específica, ao Procultura serão aplicáveis as previsões de gastos
tributários do Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac.
Art. 73. O art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12. .................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
II - as doações e co-patrocínios efetivamente realizados em favor de
projetos culturais, aprovados pelo Ministério da Cultura e quantias aplicadas na
aquisição de quotas de Fundos de Investimento Cultural e Artístico - Ficarts, no
âmbito do Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura - Procultura;
...................................................................................................................................................” (NR)
Art. 74. O Poder Executivo, no prazo de cento e vinte dias, a contar da
data de sua publicação, regulamentará esta Lei.
Art. 75. Esta Lei entra em vigor cento e oitenta dias contados de sua
publicação.
Art. 76. Revogam-se:
I - a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - o art. 6o da Lei no 8.849, de 28 de janeiro de 1994;
III - o art. 2o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995, na parte em que
altera o art. 6o da Lei no 8.849, de 28 de janeiro de 1994;
IV - o art. 14 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995;
V - a Lei no 9.312, de 5 de novembro de 1996;
VI - o inciso II do art. 6o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
VII - o art. 1o da Lei no 9.874, de 23 de novembro de 1999;
VIII - a Lei no 9.999, de 30 de agosto de 2000;
IX - a Lei no 11.646, de 10 de março de 2008;
X - o art. 10 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001,
na parte em que altera o inciso II do art. 6o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
e
XI - os arts. 52 e 53 da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro
de 2001.

Brasília,

EMI 00046 2009 MINC MP MF MJ
Brasília, 02 de dezembro de 2009

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
1.
Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossa
Excelência o anexo Projeto de Lei, que institui o Programa de Fomento e Incentivo à
Cultura - PROCULTURA - com a finalidade de estimular, captar e canalizar recursos
para programas, projetos e ações culturais que concretizem os princípios
constitucionais estabelecidos nos artigos 215 e 216, em especial, da Constituição
Federal, complementando os programas e ações financiadas pelo Tesouro Nacional,
reformando, aprimorando, fortalecendo e democratizando os instrumentos normativos
vigentes e dando outras providências relativas ao desenvolvimento das políticas
públicas de cultura no País.
2.
Esse Projeto de Lei é resultado de intenso esforço técnico, político e
administrativo, desenvolvido pelos Ministérios da Cultura, da Fazenda, do
Planejamento e da Justiça, e conta com as contribuições de representantes da
sociedade civil, artistas, criadores, produtores, patrocinadores, gestores públicos e
privados, dirigentes, fóruns e entidades culturais.
3.
Nos 45 dias de consulta, foram recebidas 925 contribuições individuais
e 757 coletivas, provenientes de 19 estados da federação. Destas, 443 contribuições
sugeriram especificamente mecanismos para o fortalecimento do Fundo Nacional de
Cultura - FNC e 369 o aprimoramento da renúncia fiscal. O Ministério da Cultura
promoveu discussões em todas as regiões do País, e o próprio Ministro compareceu a
17 debates. 4. O Projeto recebeu também contribuições valiosas de outros órgãos e
instituições do Estado brasileiro, os quais o aperfeiçoaram e o adequaram às
características peculiares da organização administrativa do País e às necessidades de
desenvolvimento da agenda social do Governo.
4.
A presente Exposição de Motivos tem por objetivo demonstrar a
necessidade de o Estado brasileiro promover um novo arranjo institucional, baseado
em formas sustentáveis de financiamento e fomento às atividades culturais,
considerando o reconhecimento da centralidade estratégica e do alargamento
conceitual do campo da cultura para o processo de desenvolvimento humano e
socioeconômico do País.
5.
Consideramos que o atual modelo de incentivo à cultura, balizado no
Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC, tem-se mostrado insuficiente

para atender à crescente amplitude de ações, direitos e necessidades culturais,
praticadas e demandadas pela sociedade brasileira. Além disso, não logrou
estabelecer a democratização do acesso à produção e fruição dos bens e serviços
culturais, nem a sedimentação de uma infra-estrutura de equipamentos e serviços
culturais em todo o País, conforme demonstrado em recentes pesquisas levadas a
cabo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo corpo técnico
deste Ministério.
6.
De acordo com tais pesquisas, os números de exclusão da população às
práticas, ao consumo e ao direito cultural revelam dados alarmantes, tais como:
apenas 14% da população brasileira vai regularmente aos cinemas; 96% não
freqüentam museus; 93% nunca foram a uma exposição de arte; 78% nunca
assistiram a um espetáculo de dança; e 90% dos municípios do País não possuem
cinemas, teatros, museus ou centros culturais.
7.
Não obstante os esforços governamentais nos últimos anos terem
elevado a participação percentual do Ministério da Cultura no orçamento da União e a
melhoria da qualidade do gasto e da execução orçamentária pelo Ministério revelar
uma maior participação desses recursos em investimentos finalísticos e uma melhor
distribuição regional desses recursos, é fato que ainda permanece uma estrutura de
fomento insuficiente e, pior, perversa, no sentido de que o arcabouço legal vigente é
intrinsecamente concentrador em termos de decisão de investimento e de destinação a
segmentos de atividade e regiões geográficas, provocando apropriação
desproporcional dos recursos em certas áreas e déficit de controle social e
legitimidade democrática nos fluxos decisórios.
8.
O sistema legal de fomento vigente não estabeleceu enforcement
necessário para a adequação dos recursos ao financiamento de políticas públicas
democraticamente definidas. Nos cerca de dezessete anos de vigência do PRONAC, a
contrapartida privada ao incentivo concedido não ultrapassou a média de 10%, apesar
dos ganhos em termos de visibilidade das marcas e ganhos correlatos ligados a outras
externalidades positivas de imagem e comercialização auferidas pelas empresas
patrocinadoras e investidores culturais.
9.
Além disso, outras formas de concentração predominam: apenas 3%
dos proponentes captam em torno de 50% dos recursos oriundos dos incentivos;
apenas 20% dos créditos aprovados efetivamente captam recursos; apenas 4
segmentos da produção cultural captam quase metade dos recursos, enquanto 30
outros segmentos, de importância estratégica para a cultura brasileira, captam apenas
14%; e os investimentos per capita dos recursos públicos incentivados concentram-se
em 60% na Região Sudeste.
10.
As informações disponíveis nas bases de dados do Ministério apontam
a necessidade de regular as relações entre proponentes e patrocinadores e a própria
concentração de recursos entre os proponentes, de modo a prevenir o estabelecimento

de práticas de oligopólio na utilização de recursos incentivados. Nos últimos cinco
anos, apenas um por cento dos proponentes conseguiram captar mais de meio por
cento - cada um - dos recursos incentivados. No entanto, os recursos captados por
este pequeno grupo representam mais de vinte por cento do total de recursos
disponíveis.
11.
Outra distorção flagrante é a utilização irrestrita de recursos tanto por
instituições ligadas a órgãos públicos quanto a patrocinadores. Em ambos os casos,
elas utilizam aproximadamente trinta por cento dos recursos disponíveis, embora
representem apenas dois por cento do universo de proponentes.
12.
Ao longo da vigência do PRONAC ocorreu uma prevalência
assimétrica do mecanismo de incentivo baseado em incentivo fiscal sobre os demais,
sem que os recursos orçamentários fossem incrementados e os meios de gestão do
processo e de controle social do processo fossem instituídos, de modo a responder
adequadamente à crescente abrangência das políticas culturais, à noção de direito à
cidadania cultural, à pluralidade das manifestações da diversidade cultural brasileira e
à estratégias de desenvolvimento e sustentabilidade da economia da cultura.
13.
Frente ao exposto, e como resposta à necessidade de fortalecimento do
FNC, o Ministério quer permitir a transferência direta de recursos desse Fundo para
os Estados, Municípios e Distrito Federal, para co-financiamento de projetos
culturais. Com isso, será possível descentralizar melhor os recursos, chegando até
onde ele se faz mais necessário. O projeto de lei prevê que o repasse seja
condicionado à existência, no governo estadual ou local, de um conselho em que a
sociedade tenha representação de, no mínimo, 50%. Com isso, o cidadão vai poder
fiscalizar se os recursos do PROCULTURA estão sendo correta e adequadamente
aplicados.
14.
O frágil perfil dos investimentos privados e a concentração econômica
e territorial da indústria cultural e dos meios de comunicação de massa concorrem
para o alto grau de distorções presentes no PRONAC. Tanto o co-patrocínio
(entendido como real parceria público-privada) quanto o mecanismo do FICART e o
advento do Vale Cultura são formas de incentivo que podem viabilizar uma nova
aliança entre poder público e mercado, para a constituição de uma verdadeira
economia da cultura no país. Com esse projeto, surgem novos estímulos ao
investimento do setor privado, em harmonia, inclusive, com os modelos de
financiamento à cultura no plano internacional.
15.
A dificuldade em construir sustentabilidade nesse campo de atividade
no País decorre, também, da desigualdade de acesso e da elitização do consumo
cultural, da concentração econômica e geográfica da produção e difusão das obras,
além da presença marcante e hegemônica de bens e conteúdos culturais produzidos
fora do país, de que o Brasil é, atualmente, mais consumidor do que produtor.

16.
O incentivo à cultura nasceu da percepção do potencial econômico
inscrito no fortalecimento das chamadas indústrias criativas. A possibilidade de
crescimento e geração de empregos, a partir do estímulo pelo poder público, buscou
constituir um mercado produtor, em pleno processo de ampliação e consolidação. De
outra parte, houve claro direcionamento à transferência de parte da responsabilidade
pelo fomento cultural à iniciativa privada, fato revelado, no contexto histórico da
criação do PRONAC, pela hegemonia de um pensamento que propugnava a
desincumbência do Estado em relação a suas responsabilidades em garantir, fomentar
e regular os direitos da população à cultura.
17.
O atual ordenamento do fomento à cultura pressupunha a parceria
entre Estado e empresa privada como forma de alocar verbas para financiamento de
atividades culturais, historicamente relegadas tanto por parte dos orçamentos
públicos, como por ausência de interesse do investimento privado. Dessa forma, o
investimento subsidiado revelou-se um mecanismo de patrocínio por meio de
recursos das empresas que deveriam ser recolhidos diretamente aos cofres públicos,
sem risco econômico. Se foram saudáveis num momento crítico de crise fiscal e
ausência de políticas públicas estruturadas, as leis de incentivo fiscal não foram
acompanhadas por sistemas eficazes de distribuição, formação, acessibilidade e
equidade. De uma forma de canalização de recursos para a produção de projetos
culturais, o sistema de incentivo fiscal, tal qual se encontra estruturado, foi, durante
muito tempo, erroneamente confundido com a própria política cultural.
18.
As leis de incentivo fiscal mantêm parte da indústria cultural em
andamento e são o maior suporte de algumas estruturas produtivas, mas não
lograram, contudo, trazer densidade, equilíbrio e sustentabilidade. A permanência dos
mecanismos é econômica e politicamente sensível, tendendo à sedimentação de
resultados injustos e regional e socialmente desequilibrados, conforme demonstrado
acima. As empresas apoiam as produções em troca de reconhecimento e prestígio
para sua marca, procurando agregar-lhe valor e identidade a partir da distinção
proporcionada pelo bem cultural.
19.
A atratividade do modelo para os investidores, com um retorno
garantido de 100% do investimento como ganho contábil e, com a possibilidade de
lucro no empreendimento, aliado à absorção do mecanismo pelos campos setoriais - a
partir do surgimento de empresas e técnicos especialistas na intermediação - projeta
uma dependência ao instrumento que, dadas as condições relatadas, tem muito pouca
probabilidade de ser substituído por um modelo de sustentabilidade, sem a alteração
do marco normativo e regulatório que lhe dá base.
20.
Se parte da produção é beneficiada com tal forma de investimento,
torna-se premente a ação de aperfeiçoamento dos mecanismos que lhes dão vazão,
para que não se levem em conta apenas aspectos formais e contábeis de propostas e
projetos, mas conteúdos, justificativas, estratégias e contrapartidas que vão além do

mero enquadramento formal à letra das leis de incentivo fiscal. A legitimidade e a
aceitação social e política a tais mecanismos não são estáveis a qualquer custo,
dependem da conquista de legitimidade e da apresentação de impactos positivos em
relação aos bens culturais e à dinamização da economia da cultura, que possam ser
apropriados, ainda que simbolicamente, por toda a sociedade, e não apenas pelos
agentes envolvidos.
21.
Por outro lado, um novo ciclo de desenvolvimento e regulação social
requer a pró-atividade do Estado democrático, como instituição que garanta e
promova a revisão e os procedimentos que democratizem o acesso aos fundos, a
definição de critérios de política cultural, maior aporte de verba pública diretamente
fomentada, com o crivo de especialistas independentes e a otimização de escala de
valores percentuais pelos quais a empresa, e não apenas o Estado e o contribuinte,
arque com todos os recursos envolvidos na veiculação de sua marca e na viabilização
do empreendimento cultural.
22.
A mudança no ordenamento legal que ora propomos baseia-se em
valores e objetivos refletidos e democraticamente discutidos pela sociedade brasileira
e é marcada pelo amadurecimento das políticas públicas e dos agentes da cultura
brasileira. Nesse sentido, consideramos:
- que o Brasil foi um dos protagonistas da formulação e aprovação da "Convenção
para a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais", lançada pela
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 2005 e ratificada pelo Congresso Nacional em 2006, comprometendo-se com a
implementação de políticas públicas de acesso à cultura, de proteção aos grupos e
manifestações culturais mais vulneráveis às dinâmicas econômicas excludentes;
- a necessidade de desconcentrar os investimentos públicos em cultura, superando
desigualdades sociais, disparidades regionais e segmentos sociais e identitários
historicamente desconsiderados em termos de apoio, investimento e interesse
comercial;
- que o Estado brasileiro deve fomentar o pluralismo das manifestações culturais,
coibir os efeitos de atividades que debilitam e ameaçam valores, expressões e direitos
de grupos de identidade, investindo na promoção da eqüidade e universalização do
acesso à cultura, estimulando a diversidade e valorizando o capital simbólico, através
do fomento à sua expressão;
- que os indicadores de acesso a bens e equipamentos culturais no Brasil refletem
historicamente uma grande concentração em regiões, territórios e segmentos sociais,
alijando grande parte da população de seus direitos culturais;
- que o acesso universal à cultura deve se traduzir no estímulo adequado à criação,
democratização das condições de produção, oferta de formação, expansão dos meios

de difusão, ampliação das possibilidades de fruição, intensificação das capacidades de
preservação do patrimônio e estabelecimento de livre circulação de valores e
expressões culturais;
- que a cultura é espaço de inovação e expressão da criatividade brasileira, da
valorização e diferenciação de marcas, bens e serviços e parte constitutiva do novo
cenário de desenvolvimento socioeconômico justo, sustentável e equilibrado,
apoiando de forma qualitativa o crescimento da economia do país;
- que as novas tecnologias e a convergência digital proporcionam possibilidades e
exigem atualizações nas formas e fluxos de experimentação e expressão culturais,
gerando novas oportunidades de uso criativo e simbólico desses instrumentos;
- que o Estado deve atuar como fomentador e regulador das atividades, bens e
serviços culturais, pois uma nação democrática e plural precisa contar com o papel
indutor e estratégico do poder público para estabelecer, promover e zelar pelo
cumprimento de regras justas para a distribuição dos recursos coletivos;
- que o Estado deve reconhecer e apoiar práticas, conhecimentos e tecnologias
compartilhadas pela sociedade, promovendo o direito à autodeterminação e liberdade
de escolha e expressão de indivíduos e grupos;
- que a necessidade de diversificar e fortalecer as fontes de financiamento das
políticas culturais, superando as limitações do orçamento público e a centralidade de
mecanismos baseados em incentivo fiscal, contribui para o direcionamento eqüitativo
do investimento público e suas sustentabilidade e efetividade;
- que é premente a necessidade de integrar o funcionamento e articular os marcos
regulatórios dos mecanismos de incentivo fiscal e de arrecadação e aplicação de
fundos de apoio à cultura nos diversos níveis da federação;
- que é necessário implantar modelos de fomento e financiamento para as várias
linguagens artísticas e modos de expressão culturais, contemplando as especificidades
de suas condições socioeconômicas de produção e circulação e superando gargalos
para o desenvolvimento da produção independente, regional ou sem apelo comercial;
- que é necessário focalizar os programas e modelos de fomento nos objetos,
processos e resultados artísticos e culturais, superando distorções que concentraram
nas atividades meio - administração, agenciamento, divulgação e publicidade - grande
parte do interesse e dos recursos de fomento à cultura.
23.
Diante de tal quadro, o novo marco regulatório do fomento à cultura, a
ser estruturado a partir deste Projeto de Lei, assegurará o interesse público e
aperfeiçoará o fluxo de investimento em ações de interesse público, com a
centralidade a ser aplicada ao FNC e aos seus fundos setoriais; com uma política de

seleção pública; com o escalonamento dos percentuais de incentivo em benefício de
empreendimentos que viabilizem a democratização do acesso; com a descentralização
setorial, social e regional dos beneficiados; com o apoio à ações com maior potencial
de permanência e multiplicação; com o fomento à geração de emprego e renda; e com
a promoção e garantia de direitos e da defesa da diversidade cultural, dentre outros
objetivos e metas a serem perseguidos.
24.
O novo e reestruturado FNC será o centro dinâmico do sistema de
incentivo à cultura. Compreenderá fundos setoriais para Música; Artes Cênicas; Artes
Visuais; Acesso e Diversidade Cultural; Patrimônio e Memória; Livro, Leitura,
Literatura e Humanidades; Ações Transversais e Equalização; Audiovisual; e
Incentivo à Inovação do Audiovisual. Atuará de forma a democratizar o acesso de
todas as áreas aos fundos públicos de fomento, agregando a participação dos
representantes setoriais à gestão e definição de prioridades de apoio.
25.
Além disso, estabelece novos critérios específicos e objetivos para o
incentivo fiscal, que serão baseados nos seguintes princípios:
- incentivo à criação artístico-cultural, à democratização do acesso e ao
desenvolvimento da economia da cultura;
- adequação da amplitude e dos percentuais de incentivo fiscal de cada ação copatrocinada ao alinhamento e promoção das políticas públicas e à presença de meios
de democratização do acesso à cultura;
- promoção da participação da sociedade na definição de prioridades de
financiamento;
- apoio à produção independente e à pesquisa como contrapartida aos investimentos
incentivados realizados em institutos culturais mantidos pelos co-patrocinadores;
- criação de um sistema nacional de intercâmbio e gerenciamento de informação
sobre financiamento à cultura;
- promoção da maior participação de pessoas físicas nos montantes de investimento
incentivado;
- promoção do uso sustentável e a responsabilidade sociocultural dos copatrocinadores, como valor agregado à ação cultural e incentivo à elevação do recurso
privado direto na atividade de fomento;
- promoção de novas formas de negócio e de fluxos de investimento permanente à
produção, difusão e acesso á cultura.

26.
O financiamento à cultura no Brasil pressupõe o fortalecimento da
noção de cultura como pólo estratégico de um novo ciclo de desenvolvimento
humano no País, ligado às metas de universalização do acesso, defesa da diversidade
e fomento à criatividade cultural e constituição de um sistema econômico da cultura
sustentável, justo, equilibrado e fortalecido. Com esta alteração, pressupomos um
reordenamento das fontes dos recursos de financiamento, para um formato
equilibrado, com participação balanceada de fontes da iniciativa privada, do
incentivo fiscal, do Fundo nacional de Cultura e do orçamento público, de forma a
constituir um sistema integrado e sustentável de financiamento à cultura sob o prisma
da pluralidade e do interesse público.
27.
O contexto macroeconômico internacional torna o presente Projeto de
Lei uma resposta urgente e necessária para o reposionamento do País após a crise
econômica como um líder regional e global que tem na produção cultural e na
economia da cultura um ativo estratégico. Além do diagnóstico estrutural exposto
pelos argumentos acima, é necessário ressaltar que a presente escassez de crédito e
capital de giro nas grandes empresas afetou os patrocínios e revelou a fragilidade do
modelo que tem no incentivo fiscal o seu principal mecanismo de apoio à cultura.
Dentro desta conjuntura de crise econômica, consideramos extremamente oportuna e
urgente a tramitação do presente Projeto de Lei.
Dado o exposto, submetemos a sua consideração o Projeto de Lei que institui
o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura - PROCULTURA.
Respeitosamente,
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