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RESUMO  

 
Este projeto tem como principal objetivo analisar a política cultural do Brasil no período de 

governo de Fernando Henrique Cardoso com base em sua dotação orçamentária a partir do PPA de 

1995 a 2003 e no financiamento das produções culturais do período. A política cultural do Brasil 

nessa época sofreu avanços, sendo um deles, a criação de leis de incentivo tais como a Lei Sarney 

e Lei Rouanet, porém não foram suficientes e, muitas vezes, contribuíram para a manutenção de 

práticas que reforçaram uma visão segmentada, privilegiando e valorizando certos eventos e bens 

culturais para o alcance selecionado de certos segmentos restritos e elitizados e, principalmente, 

pela concentração em determinadas regiões do país. O maior desafio do Estado, nesse sentido, 

configura-se na ampliação do meio cultural por meio da democracia cultural que, diferente da 

democratização da cultura que tem como intuito a ampliação do acesso à cultura consagrada, tem 

por objetivo o apoio e incentivo à produção da arte amadora a fim de se garantir a diversidade das 

políticas culturais e sua regionalização, traçando objetivos, dando clareza às prioridades e 

procedimentos e monitorando os resultados das políticas. Espera-se da atuação do Estado que o 

mesmo forneça meio e apoio para a viabilização de produções artísticas pouco atrativas para 

adquirir patrocinadores e fortalecer o mercado cultural brasileiro que não é puramente limitado 

porque a sociedade se desinteressa por cultura, mas porque não encontram condições para 

consumir os bens e produções culturais. A pesquisa adotou como método de coleta de dados o 

levantamento de documentos legais para uma pesquisa mais aprofundada, além da análise 

bibliográfica de artigos científicos e livros que tenham abordado o tema e a área de estudo, 

apresenta-se a discussão acerca do objeto e objetivos propostos. Evidencia-se como resultado que 

a política cultural adotada no governo FHC nem caminhou para a democratização da cultura 

devido às distorções provocadas pelo sistema de financiamento dessas políticas, como também não 

trilhou o caminho da democracia cultural ao não se reconhecer a diversidade cultural e ao 

concentrar os projetos culturais financiados nas regiões e cidades mais ricas do país. 

 

Palavras-chave: Política cultural; Democracia cultural; Democratização da cultura; Leis de 

incentivo; Produção Cultural. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Muito se fala sobre o impacto do neoliberalismo1 nas dimensões políticas, 

produtivas e econômicas globais na década de 1990. São inúmeros estudos, teses e 

artigos a respeito da influência neoliberal no âmbito das mais variadas áreas, porém são 

ainda escassas as indagações acerca da influência dessa ideologia nas políticas públicas, 

há um grande espaço para se discutir seus efeitos nas políticas públicas, sobretudo na 

esfera dos bens culturais. Pensava-se que o bem-estar social era decorrente da 

prosperidade econômica, no entanto, pode-se constatar que o crescimento econômico 

está longe de, apenas por si só, atenuar as desigualdades socioeconômicas.  

 Contudo, o campo das políticas culturais ainda assume papel coadjuvante na 

política brasileira, atribuindo-se ao setor, principalmente, a preservação da memória 

nacional. Na década de 1990 podemos notar uma tentativa de avanço na inserção dos 

bens culturais no centro estratégico do desenvolvimento, todavia o fomento ao consumo 

cultural apesar de prezar pela diversidade acaba delimitando os segmentos da sociedade 

que usufruirão dos bens culturais prejudicando a inserção social e limitando, de fato, a 

expansão cultural uma vez que os cidadãos usuários dessa produção ainda são um 

percentual ínfimo da população (OLIVIERI, 2004). 

 O papel do Estado é preencher essa lacuna desenvolvendo medidas e 

mecanismos para universalizar o acesso à cultura gerando, também por esta forma, 

inclusão social e melhora da qualidade de vida da população. O governo deve então 

prestar auxílio, estimular e promover o acesso a esses programas de apoio e fomento a 

atividades culturais, uma vez que o direito ao acesso à cultura perfaz a cidadania e, 

portanto, deve ser garantido a todos os segmentos da sociedade sem distinções, pois 

além de constar na declaração dos direitos humanos também se encontram devidamente 

normatizados em nossa Constituição Federal de 1988.  

 As leis de incentivo à cultura que foram elaboradas na década de 1990 são uma 

importante ferramenta para possibilitar determinadas manifestações culturais que não 

possuem quaisquer condições de se auto sustentarem, porém, em contrapartida, 

promove também a formação e expansão de uma larga indústria cultural por intermédio, 

principalmente, do mecanismo de financiamento do mecenato, emblemático para os 

                                                           
1 Ideologia que surge em contraposição à influência dos ideais socialistas e fascistas na Europa, pois 
acredita que esses governos extinguem a liberdade. 
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programas e projetos culturais do país. Mostra-se um mecanismo controverso, pois ao 

mesmo tempo em que se promove o acesso à cultura, valorizam-se determinados 

eventos e manifestações culturais a públicos restritos e elitizados.  

 Com base nessa discussão, a questão central que norteia a realização deste 

estudo insere-se na temática sobre a discussão entre a democratização do acesso à 

cultura e a democracia cultural no período de governo FHC. A questão que se 

investigará é de que forma se desenvolveu a política cultural no Brasil. Se por 

intermédio do eixo da democratização cultural que se configura na ampliação do acesso 

à cultura, porém com uma perspectiva elitista de cultura, ou mediante a democracia 

cultural que consiste no movimento de se pensar a cultura e a política cultural a partir de 

um espectro mais amplo de diversidade dos produtos culturais e da própria compreensão 

sobre o conceito de cultura.  

 Diante desse contexto, para onde o Brasil tem caminhado? Em termos de 

cultura, tem caminhado mais para um sentido de debater a política de cultura, mas 

pensando numa perspectiva de dar acesso às pessoas aos produtos culturais que antes 

eram restritos às camadas mais ricas, ou para o sentido de valorizar, fomentar e 

estimular as mais diversas formas, expressões e manifestações culturais do país? Sendo 

assim, a presente pesquisa pretende analisar com base numa compreensão que se tem de 

democracia cultural a seguinte questão: No governo FHC, a política cultural do Brasil 

avançou no sentido de fomentar e consolidar a democracia cultural no Brasil ou na 

direção da ampliação do acesso aos bens e manifestações culturais?   

 A relevância do estudo dá-se pelo fato de que há poucos estudos na área, 

especialmente no campo da administração pública, devido à escassez de análises e 

artigos sobre as implicações e resultados das políticas culturais e ademais o desafio de 

se construir uma política cultural plena com estratégias, prioridades orçamento e 

objetivos bem estabelecidos. Poucos são os autores que se debruçam sobre a análise da 

política cultural brasileira, principalmente no que diz respeito ao impacto dos projetos 

realizados por meio das modalidades presentes nas leis de incentivo. É preciso discutir 

as políticas culturais no centro estratégico das formulações de políticas públicas, como 

forma de elevar e diversificar os segmentos contemplados, gerar novas possibilidades de 

mercado, incentivar pequenos artistas e não direcionar as ações apenas aos produtos 

culturais finais, mas ao processo criativo como um todo. 
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 Ademais, o trabalho revela-se pertinente ao passo que muitas produções 

artísticas, por não gerarem lucro, não são atrativas aos incentivadores e lidam, portanto, 

com dificuldades em obter patrocínio. Além disso, o próprio processo de apresentação 

da proposta de projeto para apreciação e aprovação do Ministério da Cultura era um 

fator por si só excludente e seletivo, pois os proponentes, ou seja, aqueles responsáveis 

pela proposta acabam tendo que deter certa capacidade de conhecimento técnico a fim 

de encaixar a proposta aos moldes requisitados pelo Estado para atestar a aptidão em 

adquirir os recursos (OLIVIERI, 2004). 

 É possível notar, por parte da atuação do Estado, certa apatia acerca dos efeitos 

da política cultural e a insensibilidade de sequanto a envolver os cidadãos no processo 

decisório de aprovação dos projetos culturais. Não há um controle ou sequer análise 

criteriosa dos projetos, o qual seria essencial para julgar se o projeto cumpriu com os 

objetivos que foram propostos, ampliando assim a transparência e o próprio controle e 

participação social e, se constatado alterações ou desvios do propósito, as medidas a 

serem adotadas para aprimorar as ferramentas e mecanismos e entregar à sociedade os 

impactos efetivos dessas políticas. 

 Há também que se ponderar se os avanços expressaram a democratização do 

acesso à cultura ou se houve uma tentativa de se promover a democracia cultural no 

país, pois a demarcação da preferência por determinados bens e manifestações culturais 

torna explícita a distinção entre cultura elitizada e a cultura marginalizada e eleva os 

desníveis regionais das políticas culturais no país. Insere-se também na análise o peso 

do financiamento privado dessas políticas segundo a lógica mercadológica e o baixo 

investimento nos fundos dessas políticas por parte do Estado e da sua participação 

seguindo os moldes neoliberais que avançaram na época. 

 A pesquisa encontra-se estruturada em seis seções, tratando a segunda sobre os 

objetivos gerais e específicos. A seguir, discutem-se os pontos e temas a serem 

pesquisados e a definição dos principais conceitos que norteiam a pesquisa como: a 

política cultural, cultura, cidadania cultural, democratização da cultura e democracia 

cultural. A quarta seção dedica-se à metodologia do estudo com descrição da 

categorização da pesquisa, instrumentos de coleta de dados e técnicas de pesquisa e as 

limitações. Logo após, na quinta seção tem-se a discussão dos resultados encontrados no 
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trabalho. Por fim, apresenta-se a conclusão da pesquisa com base na análise dos 

resultados e as referências bibliográficas utilizadas no decorrer da revisão bibliográfica. 

 

2. OBJETIVOS 
 

Como objetivos do presente estudo, elencam-se abaixo o objetivo geral e os 

objetivos específicos.  

 

2.1. Objetivo Geral 

 
 

Analisar a política de cultura do período FHC por intermédio da dotação orçamentária 

do Ministério da Cultura (MinC) em seu governo, com vistas a avaliar para onde foram 

destinados os recursos financeiros destinados à política de cultura desse período. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Conferir a ordenação dos recursos e fundos fornecidos pelo Estado para a 

criação e manutenção dos programas culturais do período de governo FHC; 

 Pesquisar os dados referentes à presença do Estado por meio das políticas 

públicas específicas voltadas ao setor cultural mapeando as regiões com maior e 

menor incidência destas; 

 Analisar se a política cultural adotada no governo de Fernando Henrique 

Cardoso caminhou para a consolidação da democracia cultural no país; 

 Qualificar os dispositivos presentes na Lei de Incentivo Cultural que dificultam 

o estabelecimento de um cenário cultural democrático no Brasil, como o sistema 

de incentivo a projetos culturais e o respectivo fundo. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1. O debate acerca da cultura 

 Conceituar a cultura trata-se de uma tarefa um tanto quanto complexa. Não 

parece haver até mesmo entre os pesquisadores e especialistas da área um consenso 

acerca do conceito de cultura dentro do próprio cenário do campo da política cultural. 
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Por muitas vezes, alguns autores enxergam que a delimitação da cultura é relevante para 

que as políticas públicas culturais se tornem mais factíveis. Por outro lado, outros 

preferem utilizar um conceito mais amplo de cultura para que nenhuma manifestação 

cultural seja desconsiderada no processo de formulação e elaboração das pautas 

culturais.  

Em vista disso, pretende-se aqui trazer o debate acerca da conceituação da 

cultura a fim de se compreender o objeto da política pública. No primeiro instante, 

busca-se compreender o conceito numa perspectiva macro e globalizada à luz de autores 

como Zygmunt Bauman e Clifford Geertz e, posteriormente, voltando-se para a 

compreensão de intelectuais brasileiros como Marilena Chauí e Laraia que estudam o 

campo cultural no país, além de Mário de Andrade e Gustavo Capanema que foram 

responsáveis por se pensar e gerir o cenário cultural no Brasil. Por último, considera-se 

também a definição de cultura encontrada na Constituição Federal de 1988 que traz, em 

alguns dispositivos constitucionais, noções que ajudam a tecer a concepção de cultura. 

 

3.1.1. Quanto à conceituação da cultura 

 

A cultura já passou por uma série de interpretações. Do evolucionismo unilinear, 

acreditava-se que a cultura se desenvolveria de maneira uniforme e linear em todas as 

sociedades, de forma que todas percorreriam as mesmas etapas até chegarem na etapa 

mais avançada das sociedades, cruzando o evolucionismo multilinear que veio 

desmitificar essa ideia verticalizada e trazer a visão do relativismo cultural e do 

particularismo histórico, mostrando que as diferentes sociedades passaram por eventos 

históricos distintos e, consequentemente, sua construção sociocultural seria 

dessemelhante (LARAIA, 2001). 

Oliveira e Alves (2015) utilizam as concepções de Zygmunt Bauman em sua 

obra Ensaios sobre o conceito de cultura de 2012, segundo o qual a ideia de cultura é 

enfatizada por três diferentes óticas: conceito hierárquico, conceito diferencial e 

conceito genérico. O fator hierárquico diz respeito, por exemplo, ao indivíduo que não 

consegue se encaixar em um determinado grupo e, por isso, é rejeitado. Na visão 

diferencial, a cultura serve como meio para distinguir os indivíduos, sejam eles de uma 
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mesma sociedade ou não. E, por fim, enquanto conceito genérico trata sobre o 

paradigma homem-natureza, ou seja, o conjunto dos elementos que distinguem os seres 

humanos dos demais seres. 

Para o autor, enquanto a cultura se mostra como um organismo vivo em 

constante mudança e adaptação, também possui traços de conservadorismo que faz com 

que seus elementos sejam passados através das gerações. E o homem, apenas ele, pode 

modificar a natureza ao seu redor e alterar sua realidade. Ao se conceituar cultura, 

estamos criando “uma espécie de gabarito comportamental tanto de indivíduos como de 

comunidades”(OLIVEIRA & ALVES, 2015, p. 6). Em suma, para Bauman a cultura 

possui caráter dualista, pois concomitantemente se é conservadora, também se inova e, 

conjuntamente se limita, se cria liberdade; é a ordem e desordem. O autor vai totalmente 

contra a visão vertical de cultura que seria a responsável por classificar a cultura em 

graus de superioridade, à responsável por atenuar as desigualdades sociais (BAUMAN, 

2012). 

A visão de Geertz em A interpretação das culturas (2008) – explica a cultura e o 

homem simultaneamente -, embora focado no estudo da  etnografia e antropologia e a 

essência do ser humano, muito se assemelha a de Bauman ao constatar que o homem 

quando obtém a virtude de produzir e transmitir cultura que acumulou-se e 

desenvolveu-se, modifica a natureza ao seu redor por meio dos saberes que vão sendo 

adquiridos em seu processo de evolução e que foram primordiais para que lhe 

oferecessem certa vantagem seletiva à frente dos outros animais. Mediante a 

antropologia cognitiva o autor caracteriza a cultura como uma estrutura que molda a 

ação do homem e guia o seu comportamento. No entanto, devido a abrangência do 

termo e sua pluralidade depois de diversas formulações do tema, o conceito tornou-se 

vago (GEERTZ, 2008). 

 

Não dirigido por padrões culturais — sistemas organizados de símbolos 

significantes — o comportamento do homem seria virtualmente 

ingovernável, um simples caos de atos sem sentido e de explosões 

emocionais, e sua experiência não teria praticamente qualquer forma. A 

cultura, a totalidade acumulada de tais padrões, não é apenas um ornamento 

da existência humana, mas uma condição essencial para ela — a principal 

base de sua especificidade. (GEERTZ, 2008, p. 33). 
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 Com o intuito de oferecer um conceito mais concreto e palpável, Geertz 

defendeu a diminuição da amplitude do conceito e sua delimitação dentro de uma 

perspectiva antropológica (LARAIA, 2001). São sistemas de percepções herdadas que 

fazem com que uns possam se comunicar com os outros, não como complexos padrões 

de comportamento, mas conjunto de mecanismos de controle, uma teia de significados 

na qual o homem se encontra preso, um conceito semiótico baseado nas teias de 

significados de Max Weber. “A cultura não é um poder, algo ao qual podem ser 

atribuídos casualmente os acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições 

ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser descritos de 

forma inteligível”(GEERTZ, 2008, p. 10). Nas palavras dos autores Oliveira e Alves 

(2015), essa concepção vai ao encontro da Bauman exatamente por ambos enxergarem a 

cultura como ligada ao comportamento humano. Porém, o que difere um do outro é que 

Bauman tem uma perspectiva de padrões de comportamento, ao passo que Geertz a 

enxerga enquanto  mecanismo de controle.  

 

Em nossa avaliação, Geertz atribui mais de um significado ao conceito de 

cultura. Em um primeiro momento, o autor destaca cultura como uma rede de 

significados, esta rede por sua vez, foi criada pelo próprio homem. Neste 

sentido, cultura vai estudar e entender estas redes culturais. O segundo 

significado atribuído a cultura, é cultura como programa para governar o 

comportamento, e a terceira definição, é cultura como gabarito para organizar 

os processos sociais. (OLIVEIRA & ALVES, 2015, p. 9). 

  

 Para ele, a cultura é ingrediente do homem essencial e irredutível em sua natureza 

e talvez o ingrediente dominante. Os fatos culturais são o fundo da tela sob os quais os 

fatos não culturais são pintados. E as muitas formas pelas quais irão se manifestar esses 

fatos depende do produto da experiência história particular de cada homem (GEERTZ, 

2008). 

 O sociólogo francês Pierre Bourdieu ao analisar a sociedade ocidental capitalista e 

a sua organização hierarquizada, conclui que é marcada fortemente pelas desigualdades 

de poder e de capital, havendo uma dominação entre os grupos que compõem o tecido 

da sociedade em decorrência das relações de poder. Essa relação de dominação ocorre 
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tanto por fatores econômicos como salário, renda e emprego, como por relações 

simbólicas de status ou culturais. Os indivíduos são diferenciados nessa estrutura pela 

distribuição desigual dos recursos e do poder (SILVA, 1995). 

 Para Bourdieu (1986), a cultura é então um dos meios pelo o qual o indivíduo, por 

meio de suas trajetórias sociais, pode subir socialmente de conhecimento e saberes 

reconhecidos (BOURDIEU apud SILVA, 1995). Para o autor, o gosto cultural inclusive 

é moldado por condições específicas que são entrepostas no processo de socialização 

que diz respeito ao estilo de vida dos indivíduos. O gosto cultural então, por exemplo, 

vai ser diferente de um cidadão operário para um membro da elite, pois as maneiras de 

se vislumbrar e se relacionar com a cultura são estabelecidos pelas trajetórias sociais 

vividas por cada um destes. A cultura é fruto de um processo educativo, logo, é um 

objeto que pode ser moldado e doutrinado. A família e a escola seriam os principais 

influenciadores dos indivíduos. 

Por sua vez, Laraia (2001) também baseado nos fatores culturais como fatores 

que foram importantes para a sobrevivência e evolução dos indivíduos e amparado nos 

estudos do antropólogo Kroeber, afirma que a cultura foi o aspecto motivador que 

trouxe o homem até o patamar de hoje, pois diferente dos outros animais que precisaram 

modificar seu aspecto físico para se adaptar ao ambiente, o homem pôde modificar a 

natureza ao seu redor, beneficiando sua espécie. A cultura foi então essencial para o 

desenvolvimento humano e não há como se pensar no homem sem cultura, mesmo 

tendo sido ele o seu criador. Por meio da observação de diversos outros autores, Laraia 

conclui que o debate acerca do tema não se extinguirá, uma vez que explica toda 

natureza humana (OLIVEIRA & ALVES, 2015). Na mesma obra, o autor tenta 

desmitificar alguns saberes entorno das diferenças culturais que são comumente 

pregados como o determinismo biológico e determinismo geográfico, antes de explicar 

propriamente o significado de cultura.  

Assemelhando-se ao debate de Bourdieu (1986), Laraia afirma também que não 

há estereótipo cultural que não possa ser repassado para outro indivíduo, pois não 

nascemos e morremos com eles, mas são apreendidos por meio de um processo de 

aprendizagem que nos é colocada. Ou seja, se nasce com ela, mas também adquirimos 

outras por intermédio das nossas vivências. Para ele, a cultura é dinâmica, e não 

estática. Ao passo que a criamos, também somos influenciados por ela. A cultura é fruto 
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de todo um produto de uma herança cultural e não genético.  Nas palavras do autor: “o 

homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro de um 

longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e as experiências adquiridas 

pelas numerosas gerações que o antecederam”(LARAIA, 2001, p. 24). 

 

3.1.2. Quanto à construção do cenário cultural no Brasil 

 

No Brasil, a cultura foi pensada no período varguista com intenção de se 

construir uma identidade nacional brasileira, no entanto, intelectuais como Mário de 

Andrade acreditavam que a identidade tão pura e simplesmente não era construída e sim 

fruto do reconhecimento empírico e evolutivo das expressões do território, identidade 

esta que se manifesta por meio de um longo processo de amadurecimento semelhante à 

visão de Bourdieu (1970) sobre a legitimação da cultura enquanto fato social (SALA, 

1990). 

Amparado na época pelo modernismo e romantismo advindos das influências 

europeias, Mário por meio da redação do anteprojeto de criação do Serviço de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) deu o pontapé na área de proteção 

e apreciação do patrimônio cultural brasileiro. Vale ressaltar que, seus ideais iam contra 

os objetivos culturais do Estado Novo que, na visão dele, eram elitistas e autoritários. 

Esse período foi onde o cenário cultural começou a se esboçar, porém modelado por 

forte intervenção do Estado e com clara distinção das manifestações culturais; 

manifestações estas que Mario de Andrade fazia questão de dar à igual atenção. O 

projeto de Andrade não foi implementado integralmente e partes importantes não foram 

redigidas no decreto. Sua passagem pelo Departamento de São Paulo foi, entretanto, a 

primeira experiência bem sucedida da gestão pública no campo cultural (CALABRE, 

2009). 

À frente do Ministério responsável por se pensar a política cultural na época, 

Gustavo Capanema, nacionalista e modernista, foi o responsável por centralizar as 

políticas do campo da saúde, educação e cultura no país. Com o intuito de se evitar as 

disputas ideológicas e políticas, o ministro Capanema manteve bom relacionamento 

com os intelectuais e artistas da época, amparado principalmente pelo poeta Carlos 
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Drummond de Andrade com a preocupação constante de se criar um sistema 

educacional que visasse também à atividade cultural e artística. O legado de Capanema 

para o cenário cultural constitui na criação do SPHAN e do Instituto Nacional do Livro, 

respectivamente órgãos de preservação do patrimônio cultural brasileiro e responsável 

pela criação de bibliotecas públicas no país. O projeto Capanema com caráter 

modernista foi primordial para a gestão pública tornando não só a educação, como 

também a cultura no país, mais acessível às massas, pois até então era exclusiva para 

alguns poucos membros das elites (SCHWARTZMAN, BOMENY & COSTA, 2000).  

Marilena Chauí (1994), por sua vez, é uma das figuras que maior debate sobre o 

cenário cultural no país e, em uma de suas clássicas obras, narra como a cultura se 

constituiu em nosso território e seus reflexos ainda nos tempos de hoje, com a clara 

distinção entre cultura popular e cultura erudita e a preferência por este último em 

detrimento do primeiro segmento. O debate acerca da conceituação de cultura se mostra 

complexo dado que a cultura pode ser compreendida tanto em termos tão amplos como 

também em segmentos historicamente discriminados.  

Pereira (2008) também traz interpretações pertinentes a respeito da forma de 

como o Estado brasileiro refere-se à cultura, podendo ser vista enquanto um bem, 

patrimônio, valor e povo. Cabe ressaltar que, tais interpretações resultam de uma série 

de edições dos instrumentos constitucionais, compondo um histórico-normativo, ora 

apresentando um conceito de caráter mais universalista, ora oferecendo um maior 

amparo para a delimitação do tema. 

No artigo 215 da Constituição Federal de 1988 é possível observar que a cultura 

é considerada como matéria de intervenção estatal, pois cabe ao Estado assegurar a 

todos os direitos culturais e proporcionar o acesso às fontes de cultura do território, 

dando incentivos, valorizando e, principalmente, difundindo a cultura (BRASIL, 1988). 

Ao se tratar da cultura enquanto direito, afirma-se que a mesma, por conseguinte, é 

objeto do direito como bem passível ou não de apreciação pecuniária (PEREIRA, 2008). 

 Na perspectiva de patrimônio cultural a cultura é vista como um “conjunto de 

bens com valor econômico determinado”(PEREIRA, 2008, p. 4).  

A cultura como valor refere-se à atribuição, por exemplo, dos bens culturais, ou 

seja, aqueles que possuem valor cultural, pois é construída com base no aspecto real e 
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palpável, nas diversas formas de relações sociais, na formação ideológica da brasileira, 

das instituições. 

Por fim, quanto à noção de cultura enquanto povo, segundo Pereira (2008), trata-

se essa da concepção mais universalista da cultura, uma vez que engloba o conjunto de 

técnicas, atos, doutrinas, tudo que é passível de apreensão pelo hábito ou repassado a 

outrem; configuram-se os hábitos e costumes de um povo passado entre as gerações. O 

artigo 216 da Constituição de 1988 traz uma noção próxima do conceito de etnia, 

formas de expressões, que desembocam em diversos tipos de manifestações culturais 

como a cultura popular, cultura indígena, cultura afro-brasileira, entre outros.  

 
Tal categorização, ao mesmo tempo em que pensa as “culturas” como 

segmentos formadores da sociedade brasileira, identifica-as também, num 

olhar mais panorâmico, à idéia de grupo homogêneo particularizado por sua 

maneira de ocupar o mundo, de coletividade amalgamada por suas 

idiossincrasias, enfim, de “povos” [...] A cultura, sob este prisma, 

compreende todo o complexo tradicional de normas de conduta determinadas 

não pela lei, mas pelo costume de tais povos, pelo seu modo de existir (agir), 

e abrange os produtos desta existência (das ações), bem como os valores que 

conduzem a este ou aquele comportamento. (PEREIRA, 2008, p. 10). 

 

 No entanto, apesar da confusão entre os conceitos de patrimônio cultural e 

cultura presentes no artigo, a concepção de cultura que traz não contempla a dimensão 

antropológica do conceito (COSTA, 2010), posto que embora se tenha uma definição 

jurídico-constitucional do que se interpretaria enquanto cultura, há casos em que por 

violar os demais valores, regras constitucionais e direitos – que não os direitos culturais 

-, não podem ser protegidas pelo Estado. Em suma, os dois artigos citados na lei 

empregam ao Estado a responsabilidade por oferecer as condições necessárias para o 

gozo dos direitos culturais, porém não trata de um conceito definido; é um termo ainda 

em definição. 

 

Na verdade, o Art. 215 se refere a princípios gerais e o Art. 216 

aparentemente acomoda ações típicas de políticas de patrimônio, indicando 

inclusive o princípio da participação social na implementação das políticas 

patrimoniais. A Constituição cultural brasileira parece plenamente 

compatível com as ideias dworkianas referentes à atuação do Estado para 

desenvolver e enriquecer a cultura da comunidade, segundo princípios de 

igualdade e equidade [...] Na interpretação da CF/88, chama a atenção a 

referência à cultura nacional, à ideia de processo civilizador nacional, mas 

com a diferença de que os produtores desta cultura ou civilização são grupos 

variados, populares, indígenas, afro-brasileiros e outros. Ou seja, não são 

processos mantidos nos limites de grupos de elites que se orientam 

seletivamente para a construção da cultura nacional ou da civilização a partir 
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de suas referências próprias e idealizadoras. Embora a cultura seja nacional, 

os grupos que produzem são diversos. Mesmo que o processo civilizador não 

esteja no plural, mas seja único, nacional, os grupos que o produzem são 

vários, inclusive com ênfase nas culturas populares – provavelmente de 

origem europeia –, indígenas e afro-brasileiras [...] O patrimônio, por sua vez, 

se refere à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos, o que 

também deve ser indiciado pelo plural dos formadores e pelo singular do 

patrimônio cultural brasileiro. Portanto, estamos diante de uma atualização da 

tradição brasileira, pensada como híbrido unificado pelo processo de criação 

da Nação. (BARBOSA, 2009, p. 266-267). 

 

Cabe ressaltar que, o conceito de cultura empregado neste trabalho assemelha-se 

mais a uma perspectiva universalista ao considerar a cultura como as manifestações e 

formas de vida e expressões que caracterizam um povo, além de bens dotados de valor, 

sejam estes passíveis de apreciação pecuniária ou não. É fato que ao assumir a cultura 

nesse espectro mais amplo faz parecer que a mesma é algo que abarca tudo que a 

sociedade produz ou deixa de produzir, que ao mesmo tempo em que possui 

particulariedades, também é universal e está sempre se modificando seguindo os moldes 

das sociedades e suas instituições, pois é o homem que produz a cultura pelas suas 

relações e das técnicas repassadas entre gerações (CUNHA FILHO, 2004). 

 No artigo 216 da Constituição Federal de 1988, a lei classifica que todas as 

formas de expressão sem distinção da origem ou etnia, os modos de se criar, fazer e 

viver, as criações artísticas, científicas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, conjuntos 

urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, ecológico e 

científico, todos estes se constituem como patrimônio cultural (BRASIL, 2016; 

BARBOSA, 2009). Em muito se aproxima da concepção de cultura pela vertente do 

multiculturalismo.  

 O multiculturalismo, também chamado de pluralismo cultural, tende a analisar a 

cultura por meio de um viés emancipatório, abarcando todas as formas de expressão das 

mais diversas sociedades, ou seja, parte do pressuposto da diversidade cultural. 

Significa dizer que há diversos tipos de manifestações e expressões culturais distintas 

num mesmo território que coexistem entre si (LOPES, 2008). O multiculturalismo surge 

para proteger os direitos das minorias, uma vez que historicamente certos grupos foram 

privados de usufruir determinados bens de valores culturais elitizados e de se 

manifestarem e produzirem cultura. O Estado, por dever, deve então prezar pela difusão 
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cultural e facilitar o acesso às formas de cultura. O direito cultural é direito 

fundamental, “o próprio termo multicultural reproduzido em discurso dos agentes 

governamentais refere-se ao reconhecimento das culturas marginalizadas”(SIMIS, 2007, 

p. 7).  

Portanto, ao empregar o termo cultura neste trabalho, há de se considerar 

também com base nos dispositivos constitucionais o que o Estado deve fomentar 

intervir e assegurar: a cultura enquanto direito garantido em lei. O ordenamento jurídico 

brasileiro traz um rol de direitos culturais, quais sejam: direito à criação cultural, direito 

de acesso às fontes de cultura, direito de difusão da cultura, liberdade de expressão, 

liberdade de manifestação cultural, direito-dever estatal de formação do patrimônio 

cultural brasileiro e de proteção dos bens culturais (CUNHA FILHO, 2004). Por isso, 

cabe-nos tratar a cultura enquanto direito garantido pelo Estado, que deve ser ofertada 

de forma democrática para toda a população do território, sem distinção de status ou 

classe social. 

 

3.2. O conceito de democratização cultural e democracia cultural 

 

Por mais que no senso comum tenhamos a tendência de atrelar os dois conceitos 

em uma mesma definição, os paradigmas de política cultural elucidados por Souza 

(2018) em seu artigo acerca da cidadania cultural demonstram que o enfoque dado é 

dessemelhante. A democratização cultural traz relação com a ampliação do acesso à 

cultura como: os bens, produtos, projetos e manifestações culturais, aos grupos ou 

classes sociais que comumente não usufruem, não porque não possuem interesse por 

cultura, mas porque não encontram condições para consumir os bens e produções 

culturais. Quase sempre essa é orientada à difusão da cultura elitizada, a cultura que é 

bem aceita e propagada pela sociedade, excluindo desta a cultura popular marginalizada 

que é produzida, em sua maioria, no seio das comunidades e periferias principalmente 

pelas populações economicamente vulneráveis que encontram nestas manifestações 

socioculturais novas perspectivas de se apropriar dos seus espaços e reproduzir 

conhecimento acerca da sua realidade e de suas vivências - direito de se manifestar. 

 Souza (2018) utiliza-se em sua ponderação quanto à democratização da cultura 

duas linhas de raciocínio de dois autores distintos. A primeira caracteriza a 
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democratização da cultura como ampliação do acesso ao público com o intuito de 

reduzir a desigualdade de acesso aos bens e produções culturais delimitando o público 

enquanto consumidores de cultura e, quanto aos produtores de cultura, estes só 

reproduziriam o entendimento de cultura hegemônico existente, pois “O mote aqui seria 

a cultura ao alcance de todos, e o cidadão seria visto como receptáculo de uma ação 

cultural do Estado ou da iniciativa privada”(ANDER-EGG apud SOUZA, 2018, p. 99). 

A segunda apoia-se na ideia de que para esse paradigma a política cultural age 

semelhante a um programa de distribuição da arte consagrada da elite, onde “uma 

melhor difusão poderá corrigir as desigualdades no acesso aos bens 

simbólicos”(CANCLINI apud SOUZA, 2018, p. 99).  

 As políticas culturais baseadas no paradigma de democratização da cultura não 

alteram a desigualdade de acesso à cultura legitimada e, embora seja um modelo 

bastante criticado por isso, teve sua importância na formulação das políticas culturais, 

posto que esse paradigma não pode ser resumido apenas na ampliação do acesso ao 

público à cultura, mas também um alargamento da produção cultural em si. Esse 

paradigma visa diminuir a distância entre a produção e o acesso (COSTA, 1997).  

Devido à necessidade de se reformular os seus objetivos, o modelo da 

democracia cultural surge em somatório com uma proposta mais descentralizada e 

horizontalizada, diferente da visão centralizada e vertical do modelo de democratização 

cultural. O Estado deve agir, porém há a inserção de novos atores (LACERDA, 2010).  

 Quanto à democracia cultural, é possível observar uma característica mais 

autossuficiente onde os próprios indivíduos desenvolveriam suas capacidades não tendo 

como única referência a “boa cultura” e atuariam de forma mais ativa no centro 

decisório das políticas culturais, representando não só um único tipo de cultura, mas 

todas que representam a sociedade, com foco nas culturas locais no intuito de preservar 

a identidade cultural de cada território (SOUZA, 2018). Esse paradigma, nesse sentido, 

visa enfatizar a cultura enquanto autônoma e realizada por todos, sendo imprescindível 

a participação não só nos processos, como também na criação, é o fazer cultura. 

Paralelamente a essa concepção, a democracia cultura traz a ideia de direitos culturais, 

sendo a cultura como direito básico de todos os indivíduos, bem como a participação 

destes na sua construção (SAMPAIO e MENDONÇA, 2018).  

 Nesse sentido, esse paradigma esbarra na problemática encontrada na definição 
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de cultura e política cultural, uma vez que amplia o conceito de cultura e expande para 

além da mera apreciação, utilização ou produção dos bens ou práticas culturais, como 

inclui também primordialmente a participação cidadã. Acontece que ao se expandir os 

canais de participação nas decisões públicas e os instrumentos de controle, torna-se 

mais complexo todo o ambiente institucional em torno da execução das políticas 

públicas (GOMIDE & PIRES, 2014). É cada vez mais presente a atuação dos conselhos, 

que contam com a participação efetiva da sociedade civil que, de uma maneira geral, 

vêm buscando formas de participar e interferir nos processos decisórios no campo das 

políticas públicas culturais (CALABRE, 2007).  

O debate acerca da democracia cultural serve para romper com a concepção de 

modelo hierarquizado de cultura; modelo este que distingue as diferentes manifestações 

e expressões culturais por meio de uma visão essencialmente elitista, baseada em juízos 

de valor e que muito se aproxima da vertente intelectual que hierarquizava a cultura em 

diferentes níveis de acordo com o “grau de desenvolvimento” de cada sociedade. O 

modelo hierarquizado de cultura (MHC) fraciona a cultura entre: cultura erudita, cultura 

popular e cultura de massas, e assim respectivamente, atribuindo-lhes valores. Esse 

modelo vai totalmente contra a perspectiva da democracia cultural que possui como 

intuito servir para a o processo de elaboração das políticas públicas em um contexto de 

interação cultural e do crescimento da participação da população nos espaços de decisão 

política para pôr em evidência a pauta cultural (MARQUES, 2015).  

Para o autor, o Modelo Hierarquizado de Cultura, inclusive, é descrito com base 

no paradigma da democratização cultural, dado que nesse modelo é percebida uma 

tentativa de diálogo entre essas diferentes expressões culturais e a tendência em adotar a 

cultura erudita como referência – por liderar no topo da hierarquia - para avaliar as 

desigualdades em relação à oferta de cultura, servindo de base não só para a elaboração, 

como também para o processo de avaliação das políticas públicas de caráter elitista e 

paternalista que visam a democratização do acesso a esses espaços e da cultura 

hegemonicamente estabelecidos. Como destaca Botelho (2007b), o paradigma da 

democratização cultural compõe uma formação verticalizada – hierarquizado -, 

enquanto que no paradigma da democracia cultural a tendência é de uma disseminação 

horizontalizada, onde a todos são atribuídos o mesmo valor e grau de igualdade 

(COSTA, 2010). 
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A democracia cultural visa, portanto, não só democratizar o consumo da cultura 

por parte das massas, mas também tornar acessível os canais para que toda a população 

tenha acesso ao meio cultural e possa sobre ele deliberar e participar de forma ativa, 

consciente e cidadã. Significa fazer parte da formação da pauta cultural, da estruturação 

e criação dos programas, bem como a circulação e fruição. É romper com a famigerada 

ideia de que apenas os burocratas são aptos a pensar e fazer cultura e inserir também a 

população, que é a parte mais qualificada para apontar as demandas sociais pertinentes 

e, dessa forma, apropriar-se dos seus direitos e de seu espaço social (BARBALHO, 

2012; LIMA & D’ASCENZI, 2013). 

A democracia cultural deve ir além da cultura tradicional, proporcionando 

também a inserção das subculturas, manifestações que comumente são excluídas ou 

marginalizadas no meio do cenário de produção cultural. Faz-se necessário pensar de 

uma forma mais plural, “fornecendo aos excluídos da cultura tradicional os meios de 

desenvolvimento para eles mesmos se cultivarem segundo suas próprias necessidades e 

exigências”(GRUMAN, 2008, p. 14). A democracia cultural não se contenta em apenas 

facilitar os canais de acesso ao público à cultura ou apoiar os produtores culturais, como 

também, numa perspectiva mais ampla, visa estimular e apoiar as manifestações 

culturais sem distinção e com igual valor, propiciando as expressões culturais dos 

diferentes grupos que compõem nossa sociedade e suas demandas sociais distintas.  

Do ponto de vista do autor português José Madureira Pinto, é possível identificar 

cinco tipos de espaços culturais: a) o da cultura erudita, a tradicionalmente legitimada; 

b) o da cultura de massas, espaço da produção, difusão e consumo por meio das 

indústrias culturais; c) o das subculturas, normalmente marginalizadas; d) o do espaço 

coletivo (festas urbanas e espaços de uso comum); e) o do espaço doméstico, práticas 

receptoras (como a televisão) e as criativas, que seriam as atividades amadoras (PINTO 

apud COSTA, 1997, p. 2). São estes diversos modos de se interagir com os bens 

culturais que a democracia cultural preza, pensando para além da perspectiva não só do 

acesso e usufruição dos bens, como também da criação, da expressão, da participação e 

da recepção dessa oferta cultural (COSTA, 1997). 

Democratizar o acesso aos bens e aos produtos culturais traduz em se pensar 

formas de ampliar a acessibilidade do público, não só com a expansão dos canais ou o 

estímulo a uma maior produção cultural, mas também tornar os preços de 
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comercialização mais acessíveis, fomentando sua distribuição gratuita aos cadastrados e 

beneficiários. Estimular a criatividade cultural significa incorporar ao conceito de 

cultura sua dimensão antropológica que leva em conta a cultura enquanto manifestação 

simbólica, de formação e valorização do indivíduo (BOTELHO, 2001; GRUMAN, 

2008).  

 Souza (2018) ainda traz a possibilidade de os dois paradigmas coexistirem em 

um mesmo programa ou projeto cultural, e que o próprio conceito de democracia 

cultural comportaria tanto uma visão de participação – institucionalmente garantida por 

conselhos e fóruns de cultura (CHAUÍ, 1995) – e produção cultural quanto também os 

de colocarem à disposição dos cidadãos, se aproximando da lógica da democratização. 

Não são estes, portanto, nem conceitos idênticos como também não são excludentes, 

podendo se complementar.  

 As leis de incentivo à cultura criadas na década de 1990 para o financiamento 

dos projetos culturais do país favoreceram majoritariamente à iniciativa privada que se 

torna a principal responsável, dentro do processo decisório das políticas, pela escolha de 

quais projetos serão executados ou não, pois são elas que fornecem o apoio e o 

financiamento dos projetos mesmo que na prática o Estado acabe arcando com a 

maioria dos custos e, muita vezes, acabe gerando benefícios financeiros às empresas. 

Alguns fatores remetem à concepção de democratização da cultura como: os preços dos 

ingressos embora, na lei, não existe nada que fale sobre os preços dos ingressos em si, 

os projetos devem ser abertos a qualquer pessoa; além disso, não se deve garantir 

apenas o acesso do público como também dos profissionais da cultura, pois são poucos 

os que conseguem patrocínios, ainda mais os artistas novatos (AUGUSTIN, 2015; 

OLIVIERI, 2004). 

 É difícil, portanto, diante desse contexto dizer que a política cultural brasileira 

no período da década de 1990, marcado pela consolidação dos ideais neoliberais no 

país, convergiu no sentido de promover tanto a democratização do acesso quanto a 

democracia cultural, pois ocorreu uma centralização dos projetos nas regiões mais ricas 

como o Sudeste e Centro Oeste, excluindo o grande público do acesso a esses projetos 

culturais, bem como não promoveu ou incentivou a participação da sociedade, pelo 

contrário, incumbiu ao mercado a decisão de escolha sobre quais projetos financiar. 

Além do mais, o estigma da cultura marginalizada se mantém; a preferência pela oferta 
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da cultura elitizada em detrimento das manifestações culturais populares ainda se faz 

presente no cenário cultural do país.  

É em decorrência das “tristes tradições”, como bem elencadas por Rubim 

(2007b), que se torna difícil estruturar uma política cultural no Brasil com base na 

perspectiva da democracia cultural, uma vez que as consequências dessas tradições não 

favorecem a criação de um ambiente político voltado para a democracia cultural, tão 

menos a participação da sociedade na elaboração dessas políticas (BARBALHO, 2012). 

Entretanto, não se pode negar que aqui houve experiências bem sucedidas de cidadania 

e democracia cultural, como veremos mais detalhadamente no tópico das políticas 

culturais no Brasil ao traçar a trajetória destas políticas no país. Acontece que, na 

maioria das situações aqui experimentadas, os avanços na democracia cultural, muita 

vezes, atendeu a interesses pessoais – ora pelo próprio poder público, ora pelo mercado 

-, em detrimento do interesse comum.  

 

3.3. A política cultural e a cidadania cultural no Brasil 

 

 Antes de se iniciar o debate acerca da política cultural no Brasil, é necessário 

definir o que é política cultural, como surge o debate em torno da política e a maneira 

pela qual foi implementada no país, por meio de uma breve análise que irá observar os 

principais acontecimentos que marcaram a trajetória da política cultural brasileira. 

 

3.3.1. A noção de política pública e política cultural 

 

 A noção de política pública nasce nos EUA como vertente da ciência política 

por meio de estudos acadêmicos com vistas a se analisar as democracias, o que o 

governo escolhe ou não fazer (DYE apud SOUZA, 2006), ou seja, como e devido a 

quais fatores os governos optam por realizarem determinadas ações. A política pública, 

em outras palavras, é ferramenta de decisão do governo onde seu conjunto de decisões 

produzirá efeitos na esfera da política; é o meio para se atender as demandas sociais.  

 A política pública, assim como as demais áreas de estudo, também pode ser 

analisada por diversos paradigmas e teorias distintas. Todavia, de um modo geral, os 
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modelos compartilham características semelhantes de acordo com o processo da 

formação da agenda das políticas públicas, mobilização dos atores e o processo de 

formulação dessas políticas (CAPELLA, 2005).  

Uma das vertentes teóricas, inclusive, defende que a formulação das políticas 

não ocorre somente pela atuação do governo, mas sim da sua atuação junto à força 

empreendida por diversos outros grupos de interesse em vistas a se gerar benefícios. Os 

grupos que forem mais fortes politicamente acabam por barganhar seus interesses e 

assim por diante (LOBATO, 2006).  

São vários os modelos que irão analisar e tentar explicar as políticas públicas, 

mas, basicamente, trata-se de um objeto em disputa; a disputa pela arena política e os 

recursos escassos (GOMIDE & PIRES, 2014). É inegável, entretanto, que a intervenção 

estatal faz-se extremamente necessária para garantir que as demandas sociais sejam 

atendidas de maneira mais justa. 

 No tocante ao processo de implementação das políticas públicas, por exemplo, 

um determinado grupo considera que esse processo pode ser controlado de cima para 

baixo (top down), por autoridades que detém conhecimento técnico sob o processo e 

sobre as políticas; já outro grupo acredita que as pessoas mais próximas das ações 

geradas por essas políticas que devem deter o controle sobre o processo, uma vez que 

são elas que vivenciam mais de perto e de maneira prática essas políticas adotadas 

(bottom up), logo, só elas possuiriam o real conhecimento sobre o objeto e os resultados 

das políticas (OLIVEIRA, 2006). Não há, então, uma abordagem única e mais bem 

aceita, mas sim uma variedade de formas de se analisar e elaborar as políticas de acordo 

com análises, vertentes e situações distintas. 

  As políticas públicas abarcam a política cultural, entretanto, sem muita 

visibilidade nesse meio, seja por parte dos políticos, seja por parte dos cientistas sociais 

(SIMIS, 2007; COSTA, 1997; LIMA, ORTELLADO & SOUZA, 2013). É fato que nos 

últimos anos a temática veio ganhando força, principalmente com estudos realizados na 

área das ciências sociais e no campo das políticas públicas, contudo, o tema ainda é 

desconsiderado no cenário político de elaboração dos programas. Talvez, deriva-se do 

ato de se pensar cultura apenas sob uma única ótica, do enfoque econômico e, muito 

ocasionalmente, pensá-la enquanto direito fundamental (COSTA, 2010).   

 Simis (2007) defende mais fortemente a figura do Estado enquanto Estado 
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interventor, ao ser responsável por garantir esse direito e provê-lo esse serviço por 

intermédio das políticas públicas. Já autores como Calabre (2007) e Olivieri (2004) vão 

defender sua atuação como propiciadora, democratizando o acesso, a distribuição e a 

produção dos bens, porém dando incentivos à população para participar, produzir e se 

pensar cultura de forma independente e autônoma – partindo da perspectiva da 

democracia cultural. 

Lima, Ortellado e Souza (2013) diz ser possível identificar, ainda, mais duas 

abordagens que auxiliam na classificação das políticas públicas culturais: uma por meio 

das ideologias políticas estatais e a outra que leva em conta as especificidades e o 

objetivo da política pública. A primeira enfatiza a dimensão política; já a segunda, por 

sua vez, enfatiza a dimensão política pública que, segundo a visão dos autores, visa 

encurtar a distância entre o policy e a politcs, ou seja, da política em sua dimensão 

processual, até avançar no processo decisório até sua dimensão material – as propostas, 

outputs (TUDE, 2010). 

 No cenário internacional, o debate acerca das políticas culturais inicia-se na 

década de 1970 pelas conferências da Unesco que trazem à tona o debate dos dois tipos 

de políticas aqui abordados: as políticas de democratização da cultura e as políticas de 

democracia cultural. Dois foram os momentos de evolução dessas políticas: o primeiro 

ocorreu do pós-guerra até meados de 1960, e o segundo momento até a chegada das 

ideias neoliberais. O primeiro momento se assemelha à perspectiva da democratização 

da cultura, onde a cultura elitizada também foi enxergada enquanto um bem público e 

deveria ser ofertada para toda a população, sem distinção, por ser de direito. Já no 

segundo momento, o que podemos notar é uma tentativa de dar subsídio não só a cultura 

aclamada, mas também propiciar à população o acesso às demais manifestações e bens 

culturais, além de se inserirem no processo de produção. Nesse ponto, não se fala mais 

sobre a cultura de uma determinada classe específica, mas da cultura de uma sociedade 

multicultural; “[...] de um lado, a difusão da cultura consagrada e, de outro, a 

valorização das práticas culturais populares ou comunitárias”(LIMA, ORTELLADO & 

SOUZA, 2013, p. 4). 

 A partir da ação do Estado podemos ainda definir outros padrões de política 

cultural: como as políticas de identidade e patrimônio e as políticas de intervenção e 

regulação econômica. A política de identidade e patrimônio se assemelha à política 
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adotada no período do Estado Novo, onde o Estado visa, basicamente, construir uma 

identidade nacional para o país, ao mesmo passo que pretende preservar o passado e seu 

patrimônio histórico-cultural, institucionalizando suas tradições, transformando-se em 

símbolos da própria identidade e do território. A cultura aqui é tratada como identidade 

nacional e como diversidade identitária. Já nas políticas de intervenção e regulação 

econômica temos as políticas de difusão e produção da cultura, onde o Estado visa 

intervir e regular o setor da indústria cultural, semelhante à política adotada nas décadas 

de 1980 e 1990 no Brasil por meio da promulgação das leis de incentivo fiscal no 

governo Collor, Sarney e Fernando Henrique. Nessas políticas culturais, a cultura é 

vista como grupamento de bens simbólicos que podem ser reproduzidos, e também 

como setor de atividade econômica. Ainda pode-se falar sobre uma terceira geração 

responsável pela difusão desses bens culturais que seriam as políticas de 

democratização e democracia cultural (LIMA, ORTELLADO & SOUZA, 2013).  

 Chauí (1994), no entanto, prefere adotar três concepções que orientam as 

políticas culturais: a autoritária, a populista e a neoliberal. A autoritária utiliza-se da 

cultura como instrumento político de controle, a populista busca difundir uma cultura 

popular autêntica e, por último, a neoliberal trata de uma parcela ínfima de produção 

cultural por parte do Estado, contrária a uma versão mais democrática das políticas. 

Como veremos adiante, as ações empregadas durante o período de governo de Fernando 

Henrique Cardoso no setor cultural muito se assemelham a essa última concepção de 

política cultural, a qual orientou a produção de projetos e patrocinados voltados para 

uma lógica mercadológica. 

 A questão é que, nas últimas décadas, influenciado pelo contexto da sociedade 

estadunidense, houve profundas alterações na forma de se pensar a política. Logo, os 

instrumentos de construção e avaliação das políticas públicas também foram afetados. O 

Estado é colocado como a contra face da democracia e da liberdade devido ao avanço 

dos ideias neoliberais de “desmanche do Estado Social” que pregavam o Estado como 

fechado, rígido, ultrapassado, coercitivo, autocrático e pouco diverso, indo contra os 

conceitos da globalização que, na época, combateu a ideia de nação e uma única 

identidade nacional, para um perspectiva mais diversa onde passa-se a considerar o 

pluralismo cultural como um novo ideal nacional e mundial (SIMIS, 2007).  

 Percebe-se que, até os anos 1980, não existia uma política cultural formalizada, 
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centrada e com metas definidas, tampouco com a aferição dos resultados; uma política 

que, de fato, reunisse e organizasse as ações implementadas no campo cultural, pois, até 

então, as tentativas de se formular a política cultural foram descontinuadas e 

conservadoras; ora clientelísticas, ora plurais e assistenciais. Nas palavras de Simis 

(2007) tivemos políticas culturais e não uma Política Cultural, como veremos no tópico 

seguinte. 

 O ideal é que, ao se analisar as políticas, seja feita por meio das relações entre os 

atores que as compõem e que por elas são envolvidas – Estado, mercado e sociedade 

civil, sem obedecer uma ordem hierárquica. A análise, dessa forma, se torna mais plural, 

a partir do momento em que leva em conta a percepção e a participação de distintos 

agentes culturais (OLIVEIRA, 2006). Boa parte das atividades culturais, inclusive, são 

sustentadas pelo terceiro setor que vem crescendo e ganhando importância com o passar 

dos anos. A parceria pode ser muito enriquecedora nessas políticas, do que quando o 

enfoque fica restrito apenas na dicotomia entre o público e privado (COSTA, 1997). 

 

3.3.2. Os principais acontecimentos que marcaram a trajetória da 

política cultural no Brasil até os anos 1990 

 

 Ao confrontar-se com o passado da política cultural brasileira, Rubim (2007b) 

nos mostra em seu ensaio as três tradições que marcaram a forma pela qual o Estado 

intervia na cultura no Brasil: a ausência, o autoritarismo e a instabilidade. Não existia 

uma política cultural estabelecida antes do governo de Getúlio Vargas. No período 

colonial, a monarquia portuguesa negava e bloqueava qualquer outro tipo de cultura que 

não fosse a sua própria, sejam elas manifestações indígenas, africanas ou até mesmo da 

cultura ocidental. A colônia sofria fortes proibições e controle por parte da metrópole 

portuguesa. A partir de 1808, com a fuga da família real para o Brasil, esse quadro 

começa a se reverter visto que a corte real trouxe consigo investimentos importantes 

para o meio cultural e fundou também diversas referências culturais no país que 

perduram até os dias de hoje, como bibliotecas, museus e teatros (RUBIM, 2007b; 

BOTELHO, 2007a). 

  Durante a República Velha, nota-se uma atuação pontual por parte do Estado no 

campo cultural, com ações ligadas primordialmente à área de patrimônio. A 
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inauguração de uma efetiva política cultural no Brasil inicia-se na Era Vargas, com a 

nomeação de Mário de Andrade pelo Departamento de Cultura da Prefeitura de São 

Paulo e a implantação do Ministério da Educação e Saúde com a presença do ministro 

Gustavo Capanema, que ficou à frente do ministério por mais de dez anos (RUBIM, 

2007a; MEDEIROS, 2015; OLIVIERI, 2004). As ações empreendidas no município de 

São Paulo afloraram e ganharam força no âmbito nacional, uma vez que Mário de 

Andrade colocou a cultura como prioridade e fez com que o Estado atuasse mais 

ativamente, ampliando o conceito de cultura e abrangendo outros tipos de manifestações 

culturais que não apenas a arte consagrada (SIMIS, 2007). 

 Nesse ponto, podemos notar uma posição por parte da política cultural de 

caminhar para uma perspectiva da democracia cultural, na tentativa de se inserir os 

grupos e manifestações culturais que comumente eram excluídos do acesso à cultura 

erudita e também do não reconhecimento de suas produções simbólicas enquanto 

manifestações culturais com semelhante valor artístico-cultural. Simultaneamente a essa 

tentativa, Gustavo Capanema realizava significativas mudanças e intervenções no setor 

cultural do país, atrelando ora medidas de repressão e censura características de 

governos autoritários, ora com a formulação de novas legislações e novas formas de 

organização da cultura com a criação de diversas instituições que atuaram de forma 

significativa no campo cultural (RUBIM, 2007a; MEDEIROS, 2015; OLIVIERI, 2004).  

Durante esse período o nacionalismo foi exaltado e a cultura brasileira 

propagada, rompendo com as barreiras do território e alcançando outras nações do 

mundo, como os Estados Unidos. No cenário musical, artistas como Carmen Miranda e 

Tom Jobim foram os responsáveis por difundir e popularizar nossa cultura no exterior, 

por meio de movimentos musicais como a bossa nova e o samba. 

 Durante o regime militar, torna-se nítido o aumento da repressão e da censura à 

cultura, a fim de se controlar, principalmente, pelas rádios e televisão, a opinião pública 

e criar uma espécie de nova identidade cultural para o país (SIMIS, 2007). No entanto, 

em 1975, há a criação do primeiro Plano Nacional de Cultura. Logo depois, no mesm 

ano, temos a criação da Funarte, uma importante instituição de financiamento da 

produção cultural e que tentou reverter, novamente, a herança cultural elitista para um 

trajeto de democracia cultural (CALABRE, 2009).  
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 Na década de 1980, durante o governo de Sarney, em 1985, houve a criação do 

Ministério da Cultura, que passou por vários problemas orçamentários e administrativos 

como a falta de pessoal e de recursos para a manutenção dos programas vigentes. Além 

disso, havia troca de ministros constante no Ministério, de quase um ministro a cada 

ano. A alternativa proposta por Sarney para a falta de recursos foi criar uma nova fonte 

de recursos por intermédio de patrocínios para o financiamento das produções culturais, 

com a criação da primeira lei de incentivo à cultura, conhecida como Lei Sarney 

(CALABRE, 2007; MEDEIROS, 2015; OLIVIERI, 2004). 

 Adentrando a década neoliberal e nos governos de 1990, há um verdadeiro 

desmonte do setor cultural do país com a extinção do ministério e o rebaixamento para 

secretaria e a extinção de inúmeros órgãos consolidados antes desse período. Há de se 

imaginar que o setor cultural não era prioridade do governo e significava, por outro 

lado, verdadeiros gastos desnecessários para a economia. Nesse período, houve a 

criação das leis de incentivo que foram responsáveis pelo financiamento dos projetos 

culturais no país, dando uma falsa impressão de que a atuação do Estado crescia, porém, 

o poder decisório passava para as mãos do mercado.  

Essa lógica de financiamento, portanto, beneficiava a priori o mercado pela 

utilização quase integralmente do dinheiro público com a ampliação dos dispositivos de 

renúncia fiscal. “Trata-se de uma apropriação gratuita do capital e da cultura pelos 

interesses privados, e ainda, com a fama creditada à iniciativa privada” (SIMIS, 2007, p. 

10). Segundo os dados trazidos por  Rubim (2007b) 

 

Um estudo sobre financiamento da cultura mostrou que o uso de 

recursos sofreu profunda transformação entre 1995, 66% das empresas 

e 34% de renúncia fiscal, e 2000, 35% das empresas e 65% de 

renúncia fiscal. (DÓRIA apud RUBIM, 2007b, p. 13).  

 

 

 Durante o governo de Itamar Franco houve o retorno da Funarte e a criação da 

Lei Audiovisual, em 1993. A partir desse ponto, o Ministério enfraquece cada vez mais, 

dando fôlego para um maior crescimento do mercado. É por meio do ministro Francisco 

Weffort, que ocorre consolidação, de fato, a consolidação do neoliberalismo já no 

governo Collor. No período compreendido entre o governo de Fernando Henrique 

Cardoso, o Ministério da Cultura expressa seu modo de ver a cultura pela perspectiva do 

lucro e da comercialização (MEDEIROS, 2015). Havia três modalidades de 
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financiamento para a cultura: o Fundo Nacional de Cultura, o Fundo de Investimento 

em Cultura e Arte (FICART) e as leis de incentivo por intermédio da modalidade do 

mecenato, sendo este o mais utilizado, o fundo por decisão do ministro e o FICART 

para apoiar os projetos em geral.  

 Durante o governo FHC, a Lei Rouanet que teve origem no governo Collor 

passou por uma série de reformas com o intuito de se expandir o leque do 

financiamento, porém só contribuiu para uma distribuição do dinheiro público para os 

entes privados. “A renúncia fiscal que antes era de 2% para 5% do imposto devido, os 

percentuais de isenção eram entre 65 a 75%, exceto de audiovisual que era de 100% de 

isenção”(MEDEIROS, 2015, p. 21). 

Em 1995, a metade dos recursos, o que configura aproximadamente 50 

milhões, estava concentrada em apenas 10 programas. Um estudo realizado, entre 1998 

e 1999, pela Fundação João Pinheiro, indicou que 97% dos recursos da Lei Rouanet e 

da Lei do Audiovisual eram empregados em sua grande parte nas regiões de São Paulo e 

Rio de Janeiro (RUBIM, 2007b; SIMIS, 2007), corroborando, assim, para um aumento 

da segregação cultural. 

Em suma, no Quadro 1 é possível observar, resumidamente, a trajetória 

da política cultural no Brasil, mostrando os principais acontecimentos que ocorreram 

durante a mudança dos governos no país. 

Quadro 1 – A trajetória da política cultural no Brasil (anos 1930 a 1990) 

(continua) 

1931 

- Decreto n° 19.850/31 – Criação do Conselho Nacional de 

Educação: surge legislação com referências ao campo cultural. 

“elevar o nível de cultura do povo brasileiro” 

- Criação do serviço de cinema educativo de São Paulo. 

1932 
- Decreto n° 21.240/32 – Censura cinematográfica: regulação da 

indústria cinematográfica em benefício da cultura popular. 

1934 

- Nomeação de Gustavo Capanema como ministro à frente do 

Ministério da Educação e Saúde (MES) 1934 – 1945. 

- Criação do órgão federal de proteção ao patrimônio: Inspetoria 

dos Monumentos Nacionais. 

- Criação do Museu Histórico Nacional. 
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- Decreto n° 24.651/34 – Transferência da comissão de censura 

cinematográfica para o Departamento de Propaganda e Difusão 

Cultural (DPDC).  

1935 

- Passagem de Mário de Andrade pelo Departamento de Cultura da 

Prefeitura de São Paulo: primeira experiência efetiva de gestão 

pública no campo da cultura. (1935 – 1938) 

1936 

- Elaboração do projeto de Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN) – Mario de Andrade. 

- Criação da comissão de Teatro Nacional. 

- Comissão Instaladora do Instituto Nacional do Cinema 

Educativo. 

1937 

- Decreto-lei n° 25/97 e Lei n°378/37 – Criação e organização do 

SPHAN. 

- Criação do Museu Nacional de Belas Artes. 

- Criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo (INCE). 

- Decreto-lei n°92/37 – Criação do Serviço Nacional de Teatro 

(SNT). 

- Serviço de Radiodifusão Educativa. 

- Sociedade de Etnografia e Folclore. 

- Lei n° 378/37 – Criação do Instituto Cairu: responsável pela 

criação da Enciclopédia Brasileira.  

1938 
- Proposta de Criação do Conselho Nacional de Cultura (CNC): 

Gestão de Capanema. 

1940 - Instituto Brasileiro de Folclore. 

1949 - Companhia Cinematográfica de Vera Cruz. 

1958 - Campanha de Defesa do Folclore (CDFB) – MEC. 

1961 

- Decreto n° 50.293 - Conselho Nacional de Cultura: subordinado 

diretamente à Presidência. 

- Criação do Grupo Executivo da Indústria Cinematográfica 

(GEICINE). 

1964 - Elaboração do projeto de criação de uma Rede Nacional de 
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Cultura. 

1966 

- Decreto-lei n° 43/66: Criação do Instituto Nacional de Cinema 

(INC). 

- Criação de comissão para reformular a política cultural do país: 

sugerida a criação do Conselho Federal de Cultura (CFC). 

1969 
- Decreto-lei n° 862 – Empresa Brasileira de filmes S/A 

(EMBRAFILME). 

1970 
- Decreto n°66.967/70 – Criação do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

1974 - Criação do CFC. 

1975 

- Elaboração da Política Nacional de Cultura (PNC). 

- Elaboração do Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC). 

- Lei n° 6.312/75: Criação da Fundação Nacional de Arte 

(FUNARTE). 

1978 - Criação da Secretaria de Assuntos Culturais (SEAC). 

1981 
- Portaria n° 274/81 - Secretaria de Cultura (SEC) do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC). 

1985 - Decreto n° 91.14/85 - Criação do Ministério da Cultura (MinC). 

1986 

- Lei 7.505/86 – Lei Sarney (primeira lei de incentivo). 

- Introdução da modalidade de mecenato. 

- Fundo de Promoção Cultural. 

- Decreto n° 93.063/86: Instituto de Promoção Cultural. 

1990 
- Lei Municipal 10.923/90 - Lei Mendonça do Estado de São Paulo 

- MinC rebaixado para secretaria. 

1991 

- Criação do Fundo Nacional da Cultura (FNC). 

- Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC). 

- Lei 8.313/91 – Lei Rouanet. 

1993 
- Ressurgimento do MinC. 

- Lei audiovisual. 

Fonte: Elaboração própria com base em Calabre (2009). 
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Chauí (1995) ressalta a dificuldade de se implantar uma política cultural 

consistente no Brasil decorrente das condições históricas sociais e econômicas, além do 

desafio de se criar uma cultura política que incite a prática da cidadania cultural e 

participativa. A tradição histórica do país iniciada com a corte portuguesa e, 

posteriormente, com as oligarquias na República Velha, fez com que a cultura 

mantivesse esse caráter elitista de apoio às belas artes e às artes consagradas e, por outro 

lado, a discriminação da cultura produzida pelas camadas populares. Esse passado 

histórico tem correlação com as três tradições da cultura (RUBIM, 2007b) que dizem, 

sobretudo, da maneira como o Estado operou essas políticas. 

 Foram quatro as principais modalidades de relação do Estado com a cultura no 

Brasil: i) a liberal, que apresenta o conceito mais delimitado, atribuindo como cultura as 

belas artes e formando assim uma elite produtora, bem como consumidora dos produtos 

culturais; ii) a autoritária, na qual o Estado é o produtor majoritário da cultura e controla 

todas as produções culturais excluindo a participação da sociedade civil; iii) a populista, 

que é responsável pelo fomento da cultura popular que é, basicamente, uma versão 

popular da belas artes; iv) a neoliberal, que é a responsável por fomentar a cultura de 

massa e a criação de uma indústria cultural, transformando a cultura em mercadoria e 

realizando sua comercialização pelos empresários culturais que assumem a 

responsabilidade pela execução das produções e da política, afastando o Estado do 

próprio processo deliberativo das políticas (CHAUÍ, 1995). Essas modalidades ora se 

alternaram, ora coexistiram e ganharam força com as políticas adotadas pelo governo 

durante o passar das décadas. 

A proposta é que se amplie o conceito de cultura para além da arte 

consagrada e partindo da perspectiva antropológica de cultura enquanto produção 

coletiva de elementos simbólicos, ideias, valores e comportamentos, pois todos os 

indivíduos produzem cultura e são potencialmente produtores culturais (CHAUÍ, 1995; 

OLIVIERI, 2004). O Estado, por pressuposto, deve estimular a produção cultural, e não 

a produzir ativamente como na modalidade autoritária. “O Estado não deve ser um 

produtor de cultura, mas pode e deve ter a função de democratizar as áreas de produção, 

distribuição e consumo.”(CALABRE, 2007, p. 17). 

O intuito não é delimitar a cultura enquanto popular e de elite, mas sim 

de unir e ampliar o conceito para uma perspectiva de democracia cultural, onde além de 
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ser expandido o acesso a todos os públicos, possa também estimular a produção cultural 

de segmentos sociais. É assumir a elaboração de uma política cultural diversa (SIMIS, 

2007). Ressalta-se que ao se ampliar o conceito, a operacionalidade tática da política 

cultural entre em conflito, no entanto, a cultura enquanto direito do cidadão (cidadania 

cultural) não deve ter sua oferta delimitada ou segmentada. 

 

Logo, a elaboração de políticas deve partir da percepção da cultura como de 

bem da coletividade e da observação da interferência nas práticas culturais 

enraizadas das ações levadas a cabo pelas mais diversas áreas 

governamentais (saúde, educação, meio-ambiente, planejamento urbano, 

entre outras). (CALABRE, 2007, p. 9). 

 

 

  Ao se elaborar políticas culturais uma vez que não há dados organizados 

acerca dos programas e produções, ressalta-se a necessidade de se criar um Sistema 

Nacional de Informações e Indicadores Culturais (SIIC)2 a respeito do cenário cultural 

com larga amplitude para a melhoria da gestão de informação. Ademais, partindo da 

ação do Estado, deve-se fiscalizar e regular possíveis ações do mercado, em benefício 

próprio, que potencialmente possam acabar segregando ainda mais a produção e 

produtos culturais a públicos restritos em vistas a se obter lucro em cima da 

comercialização da cultura (CALABRE, 2007 e 2009).  

 

3.4. A tradição neoliberal no país e a mercadorização da cultura 

 

O período que compreende o governo FHC é marcado pelos avanços dos ideais 

neoliberais que influenciaram a política e economia globais como um todo, além do 

modo de vida das populações. A década de 1990 é a época marcada por uma 

modificação do entendimento do papel do Estado pelos governos e um retraimento da 

atuação do mesmo na economia, a qual impactou diretamente o orçamento público. 

Concomitantemente a essa mudança houve uma ampliação do papel do setor privado na 

provisão das políticas públicas, não mais exclusivamente estatais que passam também a 

serem executadas por prerrogativa dos municípios em consequência da descentralização 

das políticas em virtude do federalismo instituído na Constituição de 1988 

(ARRETCHE, 2004). 

                                                           
2 O SIIC iniciou-se a partir de 2004 como fruto de uma parceria entre IBGE e MinC. 
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 Podemos dizer que o projeto de política cultural adotado pelo Brasil, na ocasião, 

muito se assemelha à política cultural adotada por Reagan, nos Estados Unidos, e 

Thatcher, na Inglaterra, onde se percebe um maior enfoque dado no financiamento 

apenas da alta cultura e, em contrapartida, uma redução do investimento público em 

cultura, porém com uma maior abertura para a obtenção de patrocínios privados 

(AUGUSTIN, 2015). Dessa forma, há uma redução dos investimentos diretos do 

governo e um aumento do investimento privado oriundos de isenção fiscal no 

financiamento das produções culturais. As leis de incentivo criadas na época e que 

perduram até os dias de hoje, financiam, em sua grande parte, projetos da cultura das 

elites e focando sua promoção nos maiores centros-urbanos do país (OLIVIERI, 2004). 

 As leis de incentivo trouxeram mecanismos não tão inéditos, tais como a 

modalidade do mecenato, modalidade esta que faz menção aos mecenas, que eram os 

patrocinadores da arte principalmente durante o Renascentismo. Muitos dos projetos 

atuais são financiados graças a essa articulação entre o poder público e os empresários, 

que veem no ramo cultural uma oportunidade de promoverem sua marca ou sua 

empresa por meio do marketing cultural, decorrente da renúncia fiscal com a obtenção 

dos patrocínios e de doações aos projetos culturais. Em 1995, como ápice do ideário 

neoliberal, o MinC publica uma cartilha chamada de ‘Cultura é um Bom Negócio’ onde 

explica os novos dispositivos pertencentes à nova Lei Rouanet e os convida a 

patrocinarem os projetos culturais alegando que é um ramo lucrativo e mostrando as 

suas vantagens como a alavancagem de seus produtos, o que torna o investimento em 

cultura um promissor e excelente negócio (AUGUSTIN, 2015). 

 Analisando o orçamento do MinC durante esse período (MEDEIROS, 2015), o 

orçamento era tão mínimo que mal dava para arcar com o pessoal e os órgãos 

vinculados. O cenário econômico e político no qual o país se encontrava, somado à 

experiência neoliberal imposta, fez com que as demandas sociais fossem afastadas aos 

poucos do cenário cultural. Dessa forma, a cultura foi explorada cada vez mais enquanto 

mercadoria pelos empresários e grandes artistas. Incontáveis grupos e movimentos 

sociais têm sua participação bloqueada e, em direção contrária a esse afastamento do 

social, temos o avanço do mercado que dita quais projetos serão financiados, onde e 

como serão. 

Ao se falar de mercadoria, no entanto, é importante trazer à luz sua definição. 
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Para isto, dois importantes autores serão citados: Karl Marx, que analisa a mercadoria 

como produto do sistema capitalista e, também, a própria força de trabalho; além de 

Karl Polanyi, com o conceito de mercadoria fictícia. Em sua obra O Capital, Marx 

define o conceito de mercadoria e discorre sobre outros conceitos como o valor, a mais-

valia, a força de trabalho e o próprio capital. Para o autor, a mercadoria nada mais é que 

um objeto criado pelo homem que, por meio de suas características e propriedades, 

consegue satisfazer necessidades humanas, sejam elas necessárias ou ilusórias criadas 

por meio do consumo capitalista – o que o autor chama de fetiche da mercadoria onde, 

além dessas necessidades criadas, há um ocultamento do caráter social do trabalho, 

quase como se as mercadorias fossem criadas por si só (MARX, 1996). 

Como a cultura também faz parte das necessidades humanas, é esperado que o 

capitalismo crie mercadorias para suprir essas necessidades e delas tire sua fonte de 

lucro e exploração. As mercadorias, portanto, fazem parte também de todo um conjunto 

social e cultural de uma dada sociedade em um determinado período histórico. As 

mercadorias, para Marx, possuem valor uma vez que são frutos da divisão social do 

trabalho e criadas para o consumo de outrem. Segundo a ótica marxista, não há sistema 

capitalista sem mercadoria e tudo pode ser transformado na mesma – prova disso é o 

estágio no qual nossa sociedade se encontra, consequência dos avanços tecnológicos. 

(FIANI, 2009). 

Para Polanyi (2000) as relações sociais são influenciadas pelo sistema 

econômico. E como o mercado controla a sociedade? Por meio das mercadorias. A 

sociedade se organiza em torno das mercadorias que, por sua vez, são reguladas pelo 

mercado autorregulável. No entanto, ao contrário de Marx, Polanyi não encara o 

trabalho, terra e dinheiro como mercadorias, mas os denomina como mercadorias 

fictícias, uma vez que não são produzidos para a venda, adquirindo valor por meio de 

outros mecanismos. Entretanto, o capitalismo as incorpora sim como mercadorias, ainda 

que não o sejam de fato. Dessa forma, ele não vai totalmente contra a teoria marxista, 

porém traz outros fatores em sua análise (FIANI, 2009). 

Com a instauração do consumo enquanto prática social, houve assim a formação 

de uma indústria cultural formada, principalmente, pelo cinema, rádio, televisão, jornais 

e revistas. A produção cultural focou na massificação crescente da cultura e da sua 

propagação pelos veículos de massa. Esse é o objeto de debate da teoria crítica da 
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Escola de Frankfurt, estudada pelos autores Adorno, Benjamin e Horkheimer – embora 

com certas particularidades (NOVA, 2007). De uma maneira geral, os autores 

estudaram o papel da cultura nas sociedades contemporâneas no berço do capitalismo e 

de como ela se insere no processo social e produtivo que, por sua vez, sustenta a tal 

prática cultural do consumo e a transformação da cultura em mercadoria (RUDIGER, 

1998). O fetichismo, nesse caso, não é ligado somente aos objetos mercadorias, mas 

todo um processo ideológico por trás de relações intersubjetivas e produtivas. 

Em outras palavras, a cultura do consumo reproduzida pelas mídias cria um 

estilo de vida globalizado, mas ao mesmo tempo individualizado, onde os indivíduos 

para satisfazer suas próprias necessidades, criam uma identidade voltada para a lógica 

consumista. Ou seja, a cultura dominante passa a ser objeto para satisfazer os desejos 

individuais. Dessa forma, além de propiciar a mercantilização da cultura, também é 

responsável por criar uma conduta geral por meio do controle social. De encontro à 

visão de Marx, Adorno acredita que “para a indústria cultural o consumidor não é rei 

nem sujeito mas seu objeto”(COSTA et al., 2003, p. 4). 

 Said (2011) incorpora ao debate o conceito de imperialismo. Esse pode ser 

definido como: “a prática, a teoria e as atitudes de um centro metropolitano dominante 

governando um território distante” (SAID, 2011, p. 42) ao analisar a hegemonia cultural 

ocidental, com foco na influência norte-americana sobre as demais culturas, mesmo que 

pelo enfoque das disputas territoriais. O imperialismo moderno é sustentado pela atitude 

mental, ou ideologia, de um “povo inferior” que aceita ser subordinado a um “povo 

superior” devido à crença na sua incapacidade de conceber outras alternativas (SAID, 

2011). Temos a tendência a adotar elementos estrangeiros em nossa cultura, pois 

acreditamos que esses elementos que vêm de fora possuem maior valor simbólico do 

que nossos próprios traços e elementos culturais, denotando uma certa inferioridade ao 

que é produzido culturamente dentro de nosso próprio território.  

Essa conclusão é tão grave que, países de Terceiro Mundo tendem a justificar o 

colonialismo o qual sofreram e a ideologia imperialista da seguinte forma 

 

Inúmeros grupos acreditam que a amargura e as humilhações da 

experiência que praticamente os escravizou mesmo assim trouxeram 

benefícios – ideias liberais, autoconsciência nacional e bens tecnológicos – 

que, com o tempo, parecem ter diminuído em muito o caráter desagradável 

do imperialismo (SAID, 2011, p. 55). 
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Houve sempre uma hegemonia por parte dos estadounidense e dos países 

europeus sob as periferias dos países do Sul. Os países subdesenvolvidos foram 

fortemente influenciados por esses, que nos trouxeram certa bagagem cultural que foi 

rapidamente incorporada à nossa própria cultura e à formação da nossa identidade 

cultural. Essa forma de se consumir cultura em nosso país, muito diz respeito à 

influência neoliberal desses países, que vêem na cultura uma maneira de expandir o 

mercado, explorando-a enquanto mercadoria.  

Said (2011) aponta ainda o papel da mídia e dos meios de comunicação em 

moldar padrões de consumo e influenciar a opinião pública por meio do controle 

cultural, subordinando as culturas consideradas mais frágeis à influência do 

imperialismo ocidental predominante. Dessa forma, a cultura é cada vez mais vista 

como uma mercadoria e, assim, comercializada e amplamente divulgada. Os 

frankfurtianos também compartilham da mesma ideia ao dizerem que o avanço das 

tecnologias e dos meios de comunicação corroboraram esse vínculo entre a cultura e a 

lógica política, além de possibilitar a criação da indústria cultural e da produção em 

massa (NOVA, 2007). 

No Brasil, entretanto, a realidade não é tão próxima como a dos outros países. 

Além do controle social exercido pela mídia e pela criação desse padrão de consumo 

cultural pela indústria, a população em si, mesmo defronte aos desejos fomentados pelo 

mercado, deve optar por aquelas alternativas que se encaixam dentro das suas condições 

econômicas. Isso mostra que os problemas da desigualdade da distribuição de renda e da 

precariedade do sistema de educação no país também contribuem para esse afastamento 

ou estranhamento de algumas manifestações culturais, pois sua participação não é 

oferecida a todos com igualdade, mas sim a parcelas da população (BOLOGNESI, 

1996). 

 Diante dessa perspectiva apresentada, novamente, é duvidoso dizer que 

caminhamos tanto para uma democratização da cultura quanto para a consolidação da 

democracia cultural, uma vez que a ideologia neoliberal parece caminhar na contramão 

da democracia. Pelo contrário, preconiza a comercialização da cultura enquanto 

mercadoria para aqueles que possuem condições de obtê-la ou utilizá-la e não faz 

questão de fomentar a produção ou participação da sociedade, como também assume 
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integralmente sua própria participação dando lugar às empresas e artistas de renome, e 

excluindo as demais parcelas da sociedade. 

  

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 
A metodologia proposta para o desenvolvimento deste trabalho encontra-se 

dividida em três partes principiada pela categorização da pesquisa, continuada pelos 

instrumentos de coleta de dados e instrumentos e técnicas de pesquisa e, finalmente, 

pelas limitações da pesquisa. Entende-se por metodologia o “caminho possível para a 

pesquisa científica” (GOLDENBERG, 2004). 

 

4.1. Categorização da pesquisa 

 

 O presente estudo trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada e quanto aos 

objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória, uma vez que tem como propósito 

analisar o orçamento destinado à cultura no período de governo de FHC e compreender 

melhor os projetos culturais que foram financiados relacionando com os objetivos 

específicos como o índice de desenvolvimento humano por região, quantitativo da 

ordenação dos recursos destinados a essas políticas, bem como análise, ainda que 

superficial, de determinadas políticas públicas culturais vigentes a fim de se observar a 

eficácia dessas políticas como exemplares que atingiram resultados positivos, 

proporcionando um novo olhar acerca do tema. Como citado por Gil (2002), as 

pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, torna-lo mais explícito e aprimorar ideias acerca da problemática.    

 

4.2. Coleta de dados e instrumentos e técnicas de pesquisa 

 

 A pesquisa buscou interpretar os dados coletados por meio de uma análise crítica 

e também reflexiva sobre os elementos condicionantes que marcaram a preferência por 

determinadas manifestações artístico-culturais em detrimento de outros, inclusive de 

uma perspectiva regional com base no financiamento dos projetos e da dotação do 

orçamento de cultura. O objetivo não consiste em obter meramente números e estatística 

como resultados (GOLDENBERG, 2004), mas sim entender de que forma se dá a 
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elitização de determinadas culturas e, em contrapartida, a marginalização de outros 

segmentos por meio das práticas do Estado e mercado e da cidadania cultural.  

 Os métodos escolhidos para a coleta de dados a fim de se atingir os resultados 

esperados foram a análise documental de documentos legais para uma pesquisa mais 

aprofundada como leis, regulamentos e decretos, relatórios de desenvolvimento, 

orçamento, dados retirados do portal da transparência e estudos de fundações, além da 

análise bibliográfica de artigos científicos e livros que tenham abordado o tema e a área 

de estudo. Os principais autores utilizados no desenvolvimento do trabalho de revisão 

bibliográfica foram Olivieri (2004), Rubim (2007) e Calabre (2009), os quais tratam 

sobre a influência neoliberal na década de 90 no campo das políticas culturais, e 

resgatam também o panorama histórico pelo qual se desenvolveu as leis de incentivo 

fiscal cultural, além dos autores Souza (2018) e Chauí (1995) que discorrem sobre os 

conceitos de política cultural, cidadania cultural e a democratização e democracia 

cultural.  

 

4.3.  Limitações da pesquisa 

 

 Cabe salientar que o tema atualmente ainda é muito pouco discutido, senão, 

restrito, havendo um quantitativo escasso de artigos acadêmicos a seu respeito e 

contraposições acerca da delimitação do conceito de cultura, e igualmente a presença de 

problemas os quais ainda precisam ser solucionados, pois estas políticas existem, 

porém, operando de maneira disfuncional e de forma desfragmentada.  

 A própria escolha do método se torna limitante na medida em que por ser uma 

construção própria e selecionada da maneira que parece mais conveniente para 

responder o problema da pesquisa, é “Irreal supor que se pode ver, descrever e descobrir 

a relevância teórica de tudo. Na verdade, o pesquisador acaba se concentrando em 

alguns problemas específicos que lhe parecem de maior importância.” 

(GOLDENBERG, 2004, p. 5). 

Além disso, no decorrer da pesquisa alguns obstáculos foram encontrados, pois 

com o rebaixamento do Ministério da Cultura para Secretaria Especial da Cultura no 

governo Jair Bolsonaro, em 2019, houve a mudança do endereço eletrônico do MinC 

para um novo sítio. Dessa forma, muito dos projetos, informações e funcionalidades do 
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antigo endereço foram perdidos. Ademais, os sites sofrem diariamente ataques de 

hackers contra à segurança virtual. Em consequência disso, reunir as informações deu-

se de forma penosa. 

 

5. A POLÍTICA CULTURAL NO GOVERNO FHC 

 

5.1. Análise do orçamento do Ministério da Cultura durante o 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) 

 

Em 1995, no ano de posse do presidente Fernando Henrique, o orçamento total 

previsto para o Ministério da Cultura no PPA do governo anterior de Itamar Franco era 

de R$ 113.154.501 sendo divido entre as despesas dos órgãos do próprio Ministério de 

Cultura (R$ 18.051.600), Fundação Rui Barbosa (R$ 3.757.246), Biblioteca Nacional 

(R$ 12.977.195), Fundação Cultural Palmares (R$ 1.505.463), Instituto de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (R$ 51.116.302), Fundação Nacional de Artes (R$ 

13.755.475), Fundo de Direito Autoral (R$ 360) e o Fundo Nacional de Cultural (R$ 

11.978.860) (BRASIL, 1991). Sabe-se que no primeiro ano de mandato, o presidente 

ainda segue o Plano Plurianual (PPA) aprovado pelo presidente anterior – no caso, o do 

presidente Itamar Franco. A partir do segundo ano é elaborado e aprovado o seu próprio 

PPA. Na ocasião, o governo de Fernando Henrique sancionou dois PPAs conhecidos 

como ‘Brasil em Ação’ e ‘Avança Brasil’. 

O Fundo Nacional de Cultura (FNC) destinou R$ 4.654.971 para financiar 

projetos de pesquisa, R$ 2.310.678 para patrimônio histórico, artístico e arqueológico e 

R$ 5.539.200 para a promoção, difusão e intercâmbio de bens e serviços culturais com o 

propósito de tornar acessível à comunidade os bens e serviços culturais, preservar o 

espaço de criação a toda as formas da cultura, propiciar a criação, a produção, o 

intercâmbio e a difusão cultural, promovendo eventos e incentivando a participação dos 

produtores, artistas, técnicos e grupos em eventos nacionais e até mesmo internacionais 

(BRASIL, 1991). 

O Ministério da Cultura destinou R$ 1.224.000 para o incentivo às atividades 

audiovisuais com o intuito de promover essas atividades e colaborar para a preservação 

de sua memória e da documentação a ela relativa; R$ 92.880 em cooperação com 
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órgãos internacionais por razões de ordem política, social, econômica, comercial, 

cultural, científica e tecnológica. Por outro lado, a Fundação Casa Rui Barbosa apoiou 

projetos de pesquisa na área das ciências humanas (R$ 76.262), história, literatura e 

direito público brasileiro, R$ 209.155 em preservação e difusão de acervos artísticos, 

museológicos e científicos e preservação do museu Casa Rui Barbosa, além dos acervos 

bibliográficos, documentais e arquivísticas (R$ 95.492). R$ 29.207 foram investidos em 

atividades que apoiam e estimulam o intercâmbio cultural com a realização de eventos 

(BRASIL, 1991). 

A Biblioteca Nacional despendeu R$ 2.698.548 em ações de preservação de 

acervo bibliográfico (R$ 628.800), conservação e restauração de acervos e documentos 

(R$ 374.400), difusão e intercâmbio cultural (R$ 120.000), captação e processamento 

técnico do acervo (R$ 134.400), promoção e levantamento de inventários, estudos, 

pesquisas, registros e cadastros de bens de interesse culturais de modo a preservar a 

memória nacional (R$ 52.800). R$ 1.072.800 foram destinados à proteção do direito do 

autor, da produção cultural, incentivo à produção e difusão do livro e da literatura 

brasileira. R$ 216.000 foram destinados ao programa nacional de incentivo à leitura 

(PROLER), criado em 1992 pelo decreto n°519 e coordenado pela Fundação Biblioteca 

Nacional vinculada ao Ministério da Cultura, posteriormente coordenado diretamente 

pelo MinC. O Programa Nacional de Informações Culturais contou com R$ 180.000 e 

R$ 54.000 para cooperação internacional (BRASIL, 1991). 

A Fundação Cultural Palmares destinou R$ 105.590 para ações de difusão 

cultural que prezam pela valorização das especificidades culturais e étnicas 

identificando e difundindo as manifestações culturais oriundas das diversas etnias 

formadoras da sociedade nacional apoiando grupos populares, projetos e bibliotecas (R$ 

97.228). Também ao Programa Nacional de Informações Culturais com a implantação 

de um sistema de informações para atender simultaneamente os produtores, agentes e 

consumidores culturais, principalmente no campo da cultura afro-brasileira (R$ 9.362) 

(BRASIL, 1991). 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Cultural destinou R$ 8.678.568 

em ações de preservação do patrimônio cultural atendendo entidades, museus, 

tombamento e restauração de prédios, projetos, bem móveis e imóveis preservados, 

atividades culturais e eventos. R$ 2.815.400 foram destinados à preservação e difusão 
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dos museus nacionais, R$ 2.027.732 para museus regionais e casas históricas, R$ 

120.000 para o programa nacional de informações culturais, R$ 204.000 para incentivo 

às atividades audiovisuais e R$ 124.705 para a cooperação internacional, sendo R$ 

60.421 destinados ao Fundo do Patrimônio Mundial e R$ 61.165 para o Centro 

Internacional de Estudos para a conservação e restauração de bens culturais (BRASIL, 

1991). 

O Fundo Nacional das Artes destinou R$ 280.800 ao Programa Nacional de 

Informações de Arte e Cultura e R$ 2.951.365 para a promoção e incentivo às 

atividades artísticas e culturais para apoio à produção, pesquisa, documentação e 

difusão das atividades culturais e valorizando as diversas formas de expressão e 

manifestação artística com a preservação de acervos, realização de eventos e concurso 

cultural, prêmios, publicações, desenvolvimento de projetos, pesquisa e recuperação de 

espaço cênico. Incentivo nas áreas de artes visuais (R$ 128.400), música (R$ 152.400), 

atividades cinematográficas (R$ 180.000), artes cênicas (R$ 280.800), cultura popular e 

folclore (R$ 180.000) além de R$ 2.039.768 para programas integrados de arte e cultura 

(BRASIL, 1991). 

O Fundo Nacional da Cultura, por sua vez, financiou projetos na área de 

educação e cultura totalizando R$ 11.978.860 do orçamento total disponibilizado para 

essa modalidade de financiamento. Desta quantia, R$ 4.654.971 foram destinados à 

assistência financeira de projetos como o de Preservação e Promoção da Arte e da 

Cultura que tem como intuito apoiar financeiramente projetos de iniciativa de 

instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos voltados para a preservação, 

promoção ou difusão da arte e da cultura dando cumprimento às disposições da lei 

8.313/91 que instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura. Dentro desse projeto, 

R$ 1.168.634 foram gastos com projetos e programas de preservação e promoção da 

arte e da cultura na região de abrangência do FINAM, R$ 1.986.952 para região de 

abrangência do FINOR e R$ 110.400 para a região de abrangência do FUNRES, além 

de R$ 1.388.985 destinados a outros projetos (BRASIL, 1991). 

O Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM), Fundo de Investimento do 

Nordeste (FINOR) e Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo 

(FUNRES) são fundos de investimento regional que são emitidos originalmente para as 

pessoas jurídicas que optaram por aplicar parte do imposto de renda nos referidos 
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fundos. Desses fundos, parte dos investimentos também são utilizados para o apoio de 

projetos e programas de preservação e fomento cultural em suas respectivas zonas de 

abrangência segundo a lei 8.167/91 (BRASIL, 1991).  

A lei 8.313/91, como anteriormente mencionado, sancionada durante o período 

de governo de Fernando Collor de Mello instituiu o Programa Nacional de Apoio à 

Cultura (Pronac) com a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor cultural por 

intermédio da implementação de três modalidades de financiamento: a) Fundo Nacional 

da Cultura (FNC), b) Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficart) e c) Incentivo 

a projetos culturais por meio do patrocínio privado. Essa possui como objetivo facilitar 

o livre acesso às fontes de cultura e o pleno exercício dos direitos culturais – sendo um 

dos eixos presentes na discussão da democratização da cultura -, promover a 

regionalização da produção cultural e artística brasileira valorizando os recursos 

humanos e conteúdos locais, apoiar e difundir as diferentes manifestações e expressões 

culturais, preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico 

brasileiro e estimular a produção e difusão dos bens culturais, sendo uma das narrativas 

presentes no debate acerca da democracia cultural. 

A lei traz ainda algumas prerrogativas para a concessão dos incentivos para os 

projetos culturais, devendo estes: serem abertos sem distinção a quaisquer pessoas 

gratuitas ou pagantes, sem limitações de acesso e acessível às pessoas com deficiência – 

porém não se trata de uma obrigação, uma vez que estabelece “sempre que tecnicamente 

possível”. Os projetos captados devem atender pelo menos um dos requisitos de 

promoverem: i) incentivo à formação artística e cultural com a concessão de bolsa de 

estudos, prêmios a criadores ou manutenção de cursos de caráter cultural ou artístico; ii) 

fomento à produção cultural e artística como a produção de obras, exposições, festivais 

e cobertura das despesas; iii) preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural 

como acervos, prédios tombados pelo poder público, construção de museus e 

bibliotecas, restauração de obras de reconhecido valor cultural, proteção do folclore, 

artesanato e tradições populares nacionais, iv) estímulo ao conhecimento dos bens e 

valores culturais mediante a distribuição gratuita e realização de pesquisas e publicações 

na área da cultura, v) apoio a outras atividades culturais e artísticas como a realização de 

missões culturais no país e no exterior, contratação de serviços para a elaboração de 
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projetos e as ações que o ministro, consultada à Comissão Nacional de Apoio à Cultura, 

achar relevante (BRASIL, 1991). 

O FNC, administrado pelo Ministério da Cultura, também serviu de apoio para 

pesquisas e estudos aplicados na área da história, literatura e direito público brasileiro 

divulgando seus resultados em eventos e publicações financiados também pelo próprio 

Fundo. Além disso, R$ 2.310.678 foram destinados à área de patrimônio histórico, 

artístico e arqueológico: R$ 661.779 para preservação de patrimônio cultural com o 

objetivo de conservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro em suas diferentes 

formas de expressão, mantendo sua integridade para conhecimento de todas as gerações 

como restauração de prédio tombado e preservação de acervo; R$ 42.000 para 

preservação do museu Casa Rui Barbosa; R$ 497.233 para preservação da Biblioteca 

Nacional, Acervos e Edificações; R$ 31.483 para preservação de bens culturais 

referenciados na cultura afro-brasileira com pesquisas e publicações realizadas, além de 

R$ 91.063 para a preservação do Palácio Gustavo Capanema e R$ 806.103 para a 

preservação cultural na região Amazônica e R$ 842.795 destinados à região do 

Nordeste (BRASIL, 1991). 

No que diz respeito aos projetos de difusão cultural, R$ 3.785.168 dos R$ 

4.941.708 disponíveis foram para programas de fomento à produção cultural e artística 

com o objetivo de apoiar a produção, pesquisa, documentação e a difusão cultural, 

objetivando valorizar as diversas formas de expressão e manifestação cultural e artística, 

abrangendo o livro, a literatura e as ciências humanas com a preservação de acervo, 

apoio de eventos e projetos, concessão de prêmios, desenvolvimento de projetos, 

publicações, recuperação de espaço cênico, entre outros. Dos restantes, R$ 555.264 

foram para o apoio à produção, preservação e dinamização da cultura com a missão de 

propiciar meios para o desenvolvimento de projetos culturais segundo os mecanismos 

criados pela lei 8.313/91, e exercer atividades de apoio, promoção e divulgação do 

Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC) de modo a facilitar a todos os 

cidadãos o acesso a seus benefícios; R$ 231.343 para o fomento da produção cultural na 

região amazônica, com programas de integrados de arte e cultura, incentivo ao hábito da 

leitura; R$ 369.933 para o fomento da produção cultural no Nordeste (BRASIL, 1991). 

Cabe lembrar que os projetos culturais captados pelo Fundo Nacional da Cultural 

são aprovados com parecer do órgão técnico competente para só então terem os recursos 
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liberados. Além disso, estes projetos são submetidos a análises durante toda sua fase de 

execução e avaliados tecnicamente pelas entidades supervisionadas. Ao término do 

projeto, a SEC/PR, responsável pela execução financeira, realiza uma avaliação final de 

forma a verificar se os recursos foram aplicados observando as normas e procedimentos 

definidos em lei e para atender a devida finalidade aos quais foram empregados. As 

instituições que forem declaradas inabilitadas ficarão pelo prazo de três anos sem o 

direito de receber novos recursos. 

O primeiro Plano Plurianual (PPA) de Fernando Henrique Cardoso ficou conhecido 

como ‘Plano Brasil em Ação’ com vigência do ano de 1996 até o ano de 1999. As 

principais metas para a área da cultura eram: a) a afirmação da identidade cultural, 

preservando as diversidades culturais; b) fortalecimento da produção e circulação dos 

bens culturais regionais e populares; c) estímulo ao intercâmbio do conhecimento e de 

experiências artísticas; d) dotação de espaços e equipamentos culturais visando a 

melhoria do atendimento à sociedade; e) criação de um sistema integrado de 

informações culturais para auxiliar à gestão cultural; f) apoio à capacitação de recursos 

humanos nas áreas culturais em parceria com Estados e municípios e com a iniciativa 

privada; g) preservação do patrimônio cultural brasileiro; h) garantia do acesso da 

população à cultura, mediante a publicação de obras de autores brasileiros; i) 

implantação de bibliotecas públicas em áreas não atendidas e j) difusão das artes e da 

cultura brasileira no exterior (BRASIL, 1996). 

A pauta cultural foi abarcada dentro do conjunto ‘Educação, Cultura e Desporto’. 

Algumas das medidas foram a capacitação dos profissionais e técnicos, reformas dos 

espaços e equipamentos culturais e utilização de instrumentos jurídicos e 

administrativos para a identificação, pesquisa, conservação, revitalização e promoção do 

patrimônio cultural brasileiro. Cinco comunidades remanescentes quilombolas foram 

inventariadas; cinquenta foram demarcadas e tituladas. Quarenta ações culturais foram 

desenvolvidas, bem como cento e oitenta estudos foram produzidos. Unidades de 

patrimônio arquitetônico, arqueológico e natural foram reconstruídos ou preservados; 

também peças de museus e espaços culturais foram revitalizados (BRASIL, 1996). 

No programa de difusão cultural, o objetivo era fortalecer a produção e circulação 

de bens culturais e populares, estimulando também em todas as áreas o intercâmbio do 

conhecimento e de experiências artísticas. Com isso, concursos, bolsas, eventos 
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culturais, pesquisas e exposições foram financiados. Também foram editados vídeos, 

livros, cursos e a concessão de prêmios e apoio a grupos de artistas. Além disso, uma 

das ações também era a de promover a imagem do Brasil no exterior com concessão de 

bolsas de tradução, intercâmbio cultural com autores, intérpretes, pesquisadores e 

técnicos. Por fim, tinha como objetivo também o de promover a capacitação de recursos 

humanos nas áreas culturais (artes cênicas, artes visuais, cinema, cultura popular, 

música, acervos e demais linguagens artísticas e processos culturais) em parceria com a 

iniciativa privada, Estados e Municípios de modo a estimular a absorção de mão-de-

obra na área artística e cultural e contribuir na qualificação dos recursos humanos 

(BRASIL, 1996).  

O orçamento total previsto para o Ministério da Cultura era de R$ 193.855.521 

sendo divido entre as despesas do próprio Ministério (R$ 59.655.497), Fundação Rui 

Barbosa (R$ 6.354.177), Biblioteca Nacional (R$ 22.224.964), Fundação Cultural 

Palmares (R$ 2.058.579), Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (R$ 

65.318.276), Fundação Nacional de Artes (R$ 24.087.668) e o Fundo Nacional de 

Cultural (R$ 14.156.360) (BRASIL, 1996). 

 

 

Quadro 2 – Plano Plurianual 1996/1999 

(continua) 

ÓRGÃO 
RECURSOS DO 

TESOURO 

RECURSO DAS 

DEMAIS FONTES 
TOTAL 

MINISTÉRIO DA 

CULTURA 
R$ 59.655.497 - R$ 59.655.497 

FUNDAÇÃO RUI 

BARBOSA 
R$ 6.336.877 R$ 17.300 R$ 6.354.177 

BIBLIOTECA 

NACIONAL 
R$ 21.837.454 R$ 387.510 R$ 22.224.964 

FUNDAÇÃO 

CULTURAL 

PALMARES 

R$ 2.058.579 - R$ 2.058.579 

INSTITUTO DE 

PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO 

NACIONAL 

R$ 64.756.776 R$ 561.500 R$ 65.318.276 

FUNDAÇÃO 

NACIONAL DE 
R$ 22.429.168 R$ 1.658.500 R$ 24.087.668 
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ARTES 

FUNDO 

NACIONAL DA 

CULTURA 

R$ 14.156.360 - R$ 14.156.360 

TOTAL:                                                                                           R$ 193.855.521                   

Fonte: Elaboração própria com base no Plano Plurianual de 1996/1999. 

 

O Ministério da Cultura prestou assistência financeira ao Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro no valor de R$ 25.700 como incentivo à publicação de livros e 

revistas, montagem e realização de cursos e exposições, bem como para a aquisição de 

documentos e outros bens de valores históricos. R$ 7.325.000 foram destinados a mais 

de cem projetos e eventos de preservação e promoção da arte e da cultura. R$ 7.210.500 

foram gastos com a promoção, revitalização e acesso ao patrimônio cultural com o 

intuito de proporcionar melhores condições às instalações para o aumento da visitação 

da sociedade. Prédios foram recuperados e construídos, unidades reformadas, 

instalações construídas e equipadas, além da construção de centro culturais e a 

otimização de museus, teatros e arquivos e edificações históricas. Dos centros culturais 

construídos e reformados, apenas um deles era da Região Norte. Os restantes eram 

predominantemente nas regiões Sul e Sudeste, com nenhum deles na Região do 

Nordeste.  

Os projetos de difusão cultural do MinC somaram R$ 25.457.778 com R$ 

4.090.750 voltados a instituição do sistema nacional de informações culturais que 

contempla todos os segmentos culturais, de modo a apoiar a gestão cultural e socializar 

o acervo de conhecimento, dados e indicadores disponíveis no setor, contribuindo para a 

cidadania e o desenvolvimento das políticas públicas culturais. Para isso, houve a 

contratação de consultores e a realização do censo cultural. Também foram destinados 

R$ 4.408.945 à implantação de bibliotecas em municípios, sendo instaladas no total 132 

bibliotecas, uma em cada município, sendo, novamente, as regiões Sul e Sudeste 

privilegiadas em sua ampla maioria. Por sua vez, R$ 244.000 foram destinados às 

atividades artísticas e culturais com o objetivo de apoiar a produção, pesquisa, 

documentação e difusão dessas atividades, valorizando acima de tudo as diversas 

formas de expressão e manifestação artística. Trinta produções cinematográficas 

nacionais foram beneficiadas (BRASIL, 1996). 
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Além disso, R$ 5.904.800 foram usados para contribuir com o desenvolvimento 

das atividades audiovisuais. No que diz respeito ao apoio às atividades de produção 

cultural e artística, a região do Nordeste foi beneficiada com R$ 300.000. R$ 7.572.125 

foram utilizados no desenvolvimento de ações de intercâmbio de bens e serviços 

culturais com a participação dos produtores, artistas, técnicos e grupos culturais em 

eventos nacionais e internacionais. Eventos foram apoiados, pesquisa realizada, projetos 

desenvolvidos, orquestra apoiada, acervos preservados, seminário e documentário sobre 

a cultura indígena realizado, bem como entidades e atividades culturais difundidas e 

apoiadas. No que diz respeito à cooperação internacional, R$ 81.693 foram celebrados 

para a participação em organismos internacionais (BRASIL, 1996). É possível notar, 

claramente, um crescimento do número de ações proporcionadas pelo Ministério da 

Cultura em relação ao PPA anterior.  

A Fundação Casa Rui Barbosa destinou R$ 419.249 para programas de preservação 

e difusão de acervos artísticos, museológicos e científicos, preservação e difusão 

também de acervos bibliográficos, documentais e arquivísticos. Para os projetos de 

difusão cultural foram destinados R$ 218.000, com o intuito de apoiar e estimular as 

atividades e eventos que favoreçam o intercâmbio cultural. R$63.000 foi utilizado para 

o Programa Nacional de Informações Culturais com a iniciativa de desenvolver sistemas 

de informações que atendam simultaneamente a preservação da melhoria e aos 

produtores, agentes e consumidores culturais, objetivando garantir a equidade de acesso 

às informações (BRASIL, 1996). 

A Biblioteca Nacional, por sua vez, também destinou R$ 3.593.918 à preservação e 

difusão dos acervos bibliográficos, documentais e arquivísticos, de modo a preservar a 

memória bibliográfica e documental e a produção intelectual brasileira bem como 

propiciando ao público o benefício do acesso a esses bens. Mais de três mil acervos 

foram restaurados e cento e cinquenta mil difundidos. Desses, R$ 144.750 foram 

utilizados no Inventário Nacional do Patrimônio Cultural para promover inventários por 

meio de levantamentos, estudos, pesquisas, registros e cadastros de bens de interesse 

cultural, de modo a identificar, documentar e classificar o patrimônio cultural brasileiro, 

objetivando a otimização do planejamento, execução e gerência de ações e a plena 

preservação dos bens e valores culturais (BRASIL, 1996). 
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Ademais, em referência aos projetos de difusão cultural, R$ 5.000 foram para o 

registro de direitos autorais e cadastramento de obras de domínio público. R$ 1.052.302 

foram destinados ao incentivo e criação de bibliotecas, difusão e veiculação de livros de 

interesse cultural e à criação literária nacional – mais de três mil bibliotecas foram 

atendidas. R$ 745.595 foram destinados ao Programa de Incentivo à Leitura (Proler), 

com ações sistematizadas como a produção de vídeos, realização de eventos e 

seminários e a capacitação dos recursos humanos. R$ 324.500 foram destinados ao 

Programa Nacional de Informações Culturais, com o melhoramento do banco de dados 

e implantação de sistemas. Na parte de cooperação internacional, estimasse R$ 41.301 

gastos com a participação em organismos internacionais como o Centro Regional para 

Fomento do Livro na América Latina e Caribe e a Federação Internacional de 

Bibliotecas, Associações e Instituições (BRASIL, 1996). 

A Fundação Cultural Palmares destinou R$ 135.406 à preservação do patrimônio 

cultural com o cadastramento de quinhentas instituições e a preservação de sítios e bens 

naturais. Além disso, no que diz respeito à difusão cultural, R$201.740 foram 

destinados ao reconhecimento e valorização das especificidades culturais étnicas pela 

identificação e divulgação das manifestações culturais oriundas das mais diversas 

etnias. Mais de vinte eventos foram apoiados, dez grupos populares apoiados e cinco 

pesquisas desenvolvidas. Além disso, houve também a implantação do sistema de 

informações culturais no campo da cultura afro-brasileira (BRASIL, 1996). 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional destinou R$ 1.377.453 

para o Inventário Nacional do Patrimônio Cultural com oito núcleos históricos e cinco 

edifícios inventariados. R$ 10.553.438 foram utilizados para a preservação do 

patrimônio cultural como a preservação de acervos, divulgações e publicações, apoio às 

entidades, eventos, projetos, desenvolvimento de projetos comunitários, fiscalização e 

assistência técnica, preservação de bens móveis e imóveis e restauração de prédios. R$ 

2.962.616 foram para a preservação e difusão dos museus nacionais que compreendem: 

Museu Histórico Nacional, Imperial, República, Belas Artes, Inconfidência e Paço 

Imperial. Também R$ 1.858.395 destinados à preservação dos museus regionais e casas 

históricas. Já nas ações de difusão cultural, foram gastos R$ 257.850 que incluem 

estudos e pesquisas realizados para o Programa Nacional de Informações Culturais, 

incentivo às atividades audiovisuais como a preservação de cinemateca e acervos 
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museológicos. Além disso, nas ações de cooperação internacional R$ 25.160 foram 

destinados ao Fundo do Patrimônio Mundial, Conselho Internacional de Museus e 

Federação Internacional de Arquivos e Filmes (BRASIL, 1996).  

Na Fundação Nacional de Artes foram destinados R$ 5.246.730 aos programas de 

difusão cultural. R$ 579.000 desses foram utilizados em desenvolvimento de pesquisas 

e projetos do Programa Nacional de Informações Culturais. Do restante, R$ 4.551.730 

foram para a preservação de acervos, apoio de eventos, revitalização de museu, 

concessão de prêmios, realização de publicações, desenvolvimento de projetos e vídeos. 

Além disso, também houve a realização de concursos, participação em feiras e 

congressos, espaços cênicos recuperados, atendimento de usuários, contrato de filmes 

celebrados e produção de material audiovisual. As artes cênicas, a música, as atividades 

cinematográficas, a cultura popular e folclore e programas integrados de arte e cultura 

foram privilegiados, demonstrando, de certa forma, pluralidade ao tratar as 

manifestações culturais (BRASIL, 1996).  

Por fim, o Fundo Nacional da Cultura destinou R$ 1.400.000 para a promoção, 

revitalização e acesso ao patrimônio cultural com o apoio de projetos, construção de 

instalações e centro culturais – apenas três deles na região Norte e um no Nordeste, 

sendo os restantes em sua maioria da Região Sul e Sudeste. No que diz respeito ao 

fomento da produção cultural e artística, foram destinados R$ 2.252.128, sendo desses 

R$ 1.570.000 para o apoio de eventos, projetos e estudos e pesquisas nas diversas 

manifestações culturais e artística, abrangendo o livro, a literatura e as ciências 

humanas. O restante foi destinado ao apoio à produção, preservação e dinamização da 

cultura, proporcionando meios para o desenvolvimento de projetos culturais e exercer 

atividades de apoio, promoção e divulgação do PRONAC de modo a facilitar a todos os 

cidadãos o acesso a seus benefícios – três projetos vinculados ao PRONAC foram 

apoiados (BRASIL, 1996). 

O segundo mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso deu origem ao 

‘Programa Avança Brasil’ com vigência do ano de 2000 até o ano de 2003, visando a 

continuidade do seu Plano Plurianual anterior. As principais metas para a pauta cultural 

eram as de desenvolver a indústria cultural, pois acreditava-se que a indústria cultural 

era uma atividade em expansão no país. Dessa forma, integrariam as ações de turismo e 

cultura, estimulando o turismo cultural e a sustentabilidade e valorização do artesanato, 
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além de estímulo à indústria audiovisual e editorial (BRASIL, 2000). O Plano 

Plurianual de 2000/2003, diferentemente dos planos anteriores, não traz o orçamento 

apenas separado pelas pastas ministeriais, mas sim por programas, denominado de 

‘Programa por ações’. Dado que, no ano de 1998, o presidente Fernando Henrique 

assinou o decreto nº. 2.829 que estabeleceu novas normas de elaboração dos Planos 

Plurianuais. Desse modo, todos os planos plurianuais que se seguiram a partir do ano de 

2000 trouxeram em sua estruturação os programas realizados pelo governo federal para 

a execução dos objetivos estabelecidos no PPA, bem como os seus respectivos 

indicadores (BRASIL, 1998). 

Abaixo, segue a tabela com os principais programas culturais financiados pelo 

governo previstos no PPA 2000-2003: 

 

Quadro 3 – Plano Plurianual 2000/2003 - Programação por ações 

(continua) 

Programa Objetivo 
Recursos da 

União 

Demais 

fontes 

Total por 

programa 

0169 CINEMA, 

SOM E VÍDEO 

Aumentar a 

participação da 

indústria nacional 

nas atividades 

audiovisuais 

R$ 

72.006.230 

R$ 

724.388.000 

R$ 

796.374.230 

0172 CULTURA 

AFRO-

BRASILEIRA 

Preservar a cultura e 

a memória afro-

brasileira 

R$ 

16.750.430 
- 

R$ 

16.750.430 

0173 GESTÃO 

DA CULTURA  

Apoiar o 

planejamento, 

avaliação e controle 

dos programas na 

área da cultura  

R$ 

10.142.260 
- 

R$ 

10.142.260 

0813 

PRESERVAÇÃO 

DO 

PATRIMÔNIO 

HISTÓRICO 

Preservação do 

patrimônio histórico 

cultural 

R$ 

106.512.207 

R$ 

24.220.000 

R$ 

130.732.207 

0414 

MUNICIPALIZA

ÇÃO DO 

TURISMO 

Promover o 

desenvolvimento do 

turismo sustentável 

local, atuando junto 

à sociedade 

organizada de forma 

R$ 

211.624.839 

R$ 

11.394.973 

R$ 

223.019.812 
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a gerar emprego e 

renda duradouros 

0171 MUSEU 

MEMÓRIA E 

FUTURO 

Revitalizar os 

museus criando 

condições de 

sustentabilidade  

R$ 

43.195.179 
- 

R$ 

43.195.179 

0166 MÚSICA E 

ARTES CÊNICAS 

Aumentar a 

produção e a difusão 

da música e das 

artes cênicas 

R$ 

110.219.703 

R$ 

313.668.200 

R$ 

423.887.903 

0170 PRODUÇÃO 

E DIFUSÃO 

CULTURAL 

Aumentar a 

produção e a difusão 

cultural para 

resgatar e consolidar 

a identidade 

nacional do país e 

no exterior 

R$ 

145.808.018 

R$ 

16.860.000 

R$ 

162.668.018 

0151 

TERRITÓRIO E 

CULTURA 

INDÍGENAS 

Proteger a 

integridade 

territorial e o 

patrimônio cultural e 

ambiental das 

sociedades 

indígenas 

R$ 

67.795.525 
- 

R$ 

67.795.525 

0165 TURISMO 

CULTURAL 

Promover o turismo 

cultural nos 

Municípios com 

potencial a ser 

explorado, criando 

condições de 

sustentabilidade 

para a preservação 

do patrimônio 

R$ 

45.001.998 

R$ 

4.489.000 

R$ 

49.490.998 

0422 TURISMO 

NO CORAÇÃO 

DO BRASIL 

Aumentar o fluxo 

turístico, a taxa de 

permanência e o 

gasto de turistas na 

Região Centro-

Oeste 

R$ 

50.225.291 
- 

R$ 

50.225.291 

0423 TURISMO 

NO NORDESTE 

Aumentar o fluxo 

turístico, a taxa de 

permanência e o 

gasto de turistas na 

Região Nordeste 

R$ 

186.551.000 
R$ 510.000 

R$ 

187.061.000 

0425 TURISMO 

NO SUDESTE 

Aumentar o fluxo 

turístico, a taxa de 

permanência e o 

gasto de turistas na 

R$ 

147.870.000 
- 

R$ 

147.870.000 
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Região Sudeste 

0424 TURISMO 

NO SUL 

Aumentar o fluxo 

turístico, a taxa de 

permanência e o 

gasto de turistas na 

Região Sul 

R$ 

174.476.500 
- 

R$ 

174.476.500 

0500 TURISMO 

VERDE 

Promover o 

ecoturismo como 

alternativa de 

desenvolvimento 

econômico 

sustentável na 

Amazônia Legal 

R$ 

114.634.530 

R$ 

407.213.000 

R$ 

521.847.530 

0410 TURISMO: 

A INDÚSTRIA 

DO NOVO 

MILÊNIO 

Aumentar o fluxo, a 

taxa de permanência 

e o gasto de turistas 

no país 

R$ 

300.889.686 
- 

R$ 

300.889.686 

Fonte: Elaboração própria com base no Plano Plurianual de 2000/2003. 

 

Percebe-se, de uma forma geral, que a pauta da sustentabilidade na década de 1990 

estava bem latente no cenário político mundial. Além disso, o governo investiu 

amplamente no turismo e na indústria cultural nacional. Nota-se, no entanto, que o 

turismo na Região Norte é totalmente voltado para o turismo ambiental sustentável na 

zona amazônica, deixando como segundo plano os outros estados que integram a região.  

O programa ‘Cinema, som e vídeo’ contou com ações como a produção 

audiovisual (R$ 210.053.602), bem como a capacitação de técnicos para as produções 

(R$ 4.929.685). Ademais, houve concessão de bolsas (R$ 1.183.187), prêmios à 

produção cinematográfica nacional (R$ 2.783.774), habilitação das produções (R$ 

436.502.100), promoção e intercâmbio de eventos audiovisuais no país e no exterior 

(R$ 9.749.302), resgaste da memória audiovisual (R$ 3.306.680) e também a concessão 

de incentivo fiscal a projetos culturais por meio do Programa Nacional de Apoio à 

Cultura (PRONAC) no valor de R$ 125.865.900 (BRASIL, 2000). 

Já o programa ‘Cultura afro-brasileira’ focou suas ações na ampliação de acervos 

do patrimônio histórico, artístico e arqueológico afro-brasileiro (R$ 60.000), apoio à 

setenta e sete projetos culturais afro-brasileiros (R$ 1.330.000), campanha referente à 

etnia afro-brasileira (R$ 190.000), capacitação de artísticas e técnicos (R$ 160.000), 

capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento sustentável das comunidades 

remanescentes quilombolas (R$ 80.000), construção do centro nacional de informações 
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e referência da cultura negra (R$ 4.500.528), estudos e pesquisas nas áreas étnica, 

estética e de valorização da pessoa negra (R$ 306.056), identificação e inventário de 

bens culturais afro-brasileiros (R$ 81.400),  preservação de acervos e bens da memória 

afro-brasileira (R$ 3.125.193), produção e distribuição de material informativo sobre 

arte e cultura afro-brasileira (R$ 172.244), promoção e intercâmbio de eventos culturais 

afro-brasileiros (R$ 386.497), restauração de bens históricos (R$ 106.900), tombamento 

de acervos, terras e sítios históricos (R$ 245.612), além de ações como demarcação de 

terras e formação continuada de docentes do ensino fundamental para atuação nessas 

áreas (BRASIL, 2000). 

A gestão da cultura, por sua vez, contou com medidas como a contribuição ao 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (R$ 120.000), coordenação e manutenção do 

FNC-PRONAC no valor de R$ 5.000.000, implantação do Sistema Nacional de 

Informações Culturais (SNIC) (R$ 1.120.000), realização do censo cultural (R$ 

307.000) e R$ 3.502.260 destinados à manutenção do SNIC (BRASIL, 2000). 

O programa de ‘Municipalização do turismo’ realizou ações em estudos para o 

desenvolvimento do turismo sustentável local (R$ 1.314.042), fomento à produção de 

artigos artesanais para consumo turístico (R$ 20.608.001), formatação de produtos 

turísticos (R$ 1.138.145), implantação de Centro de Formação para o Turismo no valor 

de R$ 31.549.114, produção de protótipos de artigos para divulgação do turismo (R$ 

4.802.543), promoção do turismo sustentável local em municípios (R$ 79.312.629), 

realização de oficinas para o turismo (R$ 4.254.639), além de projetos como o 

saneamento desses municípios atendidos e implantação de sistema de coleta e 

disposição final de resíduos sólidas de mais de oitocentas mil famílias (BRASIL, 2000). 

Ademais, o programa ‘Música e Artes Cênicas’ contou com projetos de apoio à 

bandas de música (R$ 33.643.478), à orquestras (R$ 6.800.500), aos projetos culturais 

de música e artes cênicas (R$ 27.132.854), aos projetos em atividades circenses (R$ 

4.017.000), à capacitação de artistas e técnicos (R$ 4.151.467), concessão de bolsas (R$ 

7.134.549), concessão de prêmios (R$ 2.248.000), estudos e pesquisas na área (R$ 

662.430), implantação de espaços culturais destinados à música e artes cênicas (R$ 

560.521), produção e distribuição de material de música e artes cênicas (R$ 1.261.508), 

promoção de espetáculos de teatro, ópera e música (R$ 10.500.000), promoção e 

intercâmbio de eventos culturais de música e de artes cênicas no país e no exterior (R$ 
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11.953.306), além de projetos no financiamento de projetos nas áreas de música e  artes 

cênicas (R$ 2.800.000) e concessão de incentivo fiscal a projetos culturais por 

intermédio do PRONAC (R$302.078.200) (BRASIL, 2000). 

O programa de ‘Difusão cultural’ contou com ações de apoio ao espaço cultural 

(R$ 130.000), apoio à produção de obras literárias, científicas e acadêmicas (R$ 

3.581.828), apoio aos projetos culturais (R$ 22.551.590), capacitação de técnicos e 

artistas na área da cultura (R$ 2.705.460), concessão de bolsas - incluindo bolsas para a 

tradução de títulos de autores brasileiros em outros idiomas – com 120 obras traduzidas 

no valor de R$ 1.200.000; concessão de prêmios (R$ 1.348.460), difusão da cultura 

brasileira – projeto memória (R$ 4.250.000), divulgação de calendários de eventos 

culturais (R$ 120.000), edição de livros, revistas e anais (R$ 324.000), edição de títulos 

de autores brasileiros em outros idiomas (R$ 2.761.798), estudos e pesquisas em arte e 

cultura (R$ 2.923.855), financiamento à produção cultural (R$ 11.800.000), 

funcionamento de espaços culturais da união (R$ 3.194.078), implantação de espaços 

culturais (R$ 76.133.168), produção de vídeo e multimídia (R$ 412.000), produção e 

distribuição de material sobre arte e cultura (R$ 1.353.817), promoção e intercâmbio de 

eventos culturais no país e no exterior (R$ 12.551.109), reforma e modernização de 

espaços culturais (R$ 13.330.655), além de registro de direitos autorais (R$ 400.000) e 

resgaste da documentação histórica do Brasil existente no exterior (R$ 1.349.800) 

(BRASIL, 2000). 

Além disso, o programa ‘Território e cultura indígena’ realizou ações na área de 

capacitação de técnicos (R$ 4.679.484), demarcação de terras (R$ 11.243.600), edição e 

distribuição de material (R$ 406.600), estudos de impacto ambiental de 

empreendimentos em terras indígenas (R$ 1.272.280), fiscalização de terras indígenas 

(R$ 10.165.200), funcionamento do museu do índio (R$ 961.600), identificação e 

revisão de terras indígenas (R$ 1.297.300), pesquisa sobre as sociedades indígenas (R$ 

415.539), preservação de acervo culturais (R$ 794.812), promoção de eventos para a 

revitalização do patrimônio cultural indígena e educação ambiental em terras indígenas 

(R$ 2.418.200), além de medidas referentes à regularização fundiária (R$ 29.762.900), 

à recuperação ambiental (R$ 2.389.350) e localização e proteção de índios isolados e de 

recente contato (R$ 1.988.660) (BRASIL, 2000). 
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As ações que compreendem os programas de turismo regionais são basicamente as 

mesmas: apoio aos projetos artísticos, campanhas publicitárias para a difusão do 

turismo, capacitação de instrutores e guias turístico locais, edição e distribuição de 

material sobre o turismo em sítios históricos e arqueológicos, identificação de polos de 

turismo cultural, pesquisas arqueológicas, preservação de bens do patrimônio histórico, 

promoção de eventos culturais, recuperação e revitalização de cidades e monumentos, 

restauração de centros históricos, patrimônio histórico e patrimônio cultural urbano, 

construção de terminais turísticos, desenvolvimento de infraestrutura turística, estudos 

de oportunidades e viabilidade de investimentos em novos segmentos turísticos para as 

regiões, roteiros turísticos e sinalização turística. Ao todo, foram mais de 1 trilhão de 

reais investidos no turismo regional. Além disso, ações voltadas para a estruturação do 

segmento do ecoturismo, bem como da pesca amadora, fiscalização de serviços 

turísticos e promoção de eventos para divulgação no exterior também foram executados 

(BRASIL, 2000). 

Torna-se claro a importância dada ao turismo dentro da esfera cultural, bem como à 

indústria cultural audiovisual. Por outro lado, as outras manifestações culturais parecem 

servir de plano de fundo para um cenário industrial ainda maior. Em nenhum momento 

também é possível notar os esforços em se criar canais de participação para com a 

população, ou que dizem respeito a comercialização dos produtos e bens culturais. É 

evidente que a democratização do acesso à cultura e a democracia cultural estão longe 

de ainda serem efetivadas, mesmo em seu último governo. 

 

5.2. A presença do Estado por meio das políticas públicas culturais 

durante o governo FHC 

 

A figura 1 mostra a evolução do orçamento cultural durante o início do primeiro  

governo de Fernando Henrique, até o primeiro mandato do governo Dilma. Interessa-

nos apenas o período compreendido entre o primeiro governo (1995), até o término do 

segundo PPA (2003).  

 

Figura 1 – A evolução do orçamento federal no campo da cultura 
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Fonte: IPEA/DISOC. Silva (2017, p.11).  

 

Podemos notar um aumento dos recursos do Sistema Federal de Cultura (SFC) 

durante o governo de FHC – como também analisado anteriormente nos Planos 

Plurianuais. Os recursos próprios do MinC aumentaram, apresentando queda no último 

ano do mandato do presidente. O Fundo Nacional de Cultura, dispositivo da lei de 

incentivo responsável pelo financiamento de uma parte dos projetos que não recebem 

patrocínio privado, apresentou um aumento expressivo no início do segundo mandato de 

FHC, no entanto, apresentou queda também no último ano de governo – percurso 

normal ao se analisar o cenário político eleitoral.  

Apesar do aumento, boa parte dos projetos são financiados por meio dos 

patrocínios privados – modalidade do mecenato -, vide o quadro 4.  

 

Quadro 4 – Projetos apresentados e aprovados pela modalidade do mecenato em 

2003 
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Fonte: Ministério da Cultura, apud Silva (2017, p. 151). 

 

No ano de 2003, 3.075 projetos dos 4.046 apresentados foram aprovados pela 

modalidade do mecenato. O somatório total do valor dos projetos aprovados neste ano 

foram de R$ 1.704.096.871. O valor médio de cada projeto era em torno de R$ 460.412. 

As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro foram as mais beneficiados em relação ao 

número de projetos aprovados, correspondendo a 24,3% e 21,5% respectivamente, do 

total nacional. A terceira colocada foi a cidade de Curitiba com 6,1%, porém com um 

percentual muito abaixo dos primeiros. É possível notar que as cidades no topo da lista 

dos projetos apoiados pelo mecenato são as cidades mais desenvolvidas do país; as 

grandes capitais, que possuem um dos maiores PIB municipais do Brasil se comparado 

com as demais cidades.  

 

Quadro 5 – Posição dos 10 maiores municípios em relação ao PIB – 1999-2003 
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Fonte: IBGE (2005). 

 

Segundo dados do IBGE (2005) referente aos PIB dos municípios entre os anos de 

1999 a 2003 (quadro 5), apenas três deles não se encontram na tabela dos projetos 

aprovados. Porém, se observarmos bem, os municípios de Manaus e Guarulhos são 

pólos industriais, com fábricas e indústrias, por isso geram um PIB elevado. Já Campos 

dos Goytacazes faz parte da Bacia de Campos, a maior província petrolífera do país, o 

que explica o PIB elevado.  

 

Quadro 6 – Relação entre os 10% dos municípios com os maiores PIBs e os 50% 

dos municípios com os menores PIBs – 1999-2003 

 

Fonte: IBGE (2005).  
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O quadro 6 reforça o fato de que a maior parte do PIB do país está concentrado na 

região Sudeste, sendo seguido pela região Centro Oeste. As regiões Norte e Nordeste, 

por conterem muitos municípios fora das regiões metropolitanas e ter como principal 

atividade econômica a agricultura e o turismo, entram na porcentagem dos menores 

PIBs por região, por não competir com os pólos industriais. Além disso, dentro dos 

municípios, as cidades de médio e grande porte são as que mais contam com a oferta de 

equipamentos culturais, vide quadro 7. É preciso compreender se essa baixa oferta é 

devido a uma baixa demanda nessas localidades ou se, de fato, trata-se de uma 

negligência ou falta de interesse do setor público em democratizar esses espaços 

fornecendo meios e iniciativas para o aumento da oferta cultural, do acesso e da 

produção. 

 

Quadro 7 – Presença de equipamentos culturais nas cidades pequenas, médias e 

grandes – 2001 

 

Fonte: Silva (2007). 

 

O FNC, por fim, acaba se destinando àqueles projetos os quais não são vantajosos 

para a iniciativa privada, ou seja, não possuem interesse em patrociná-los. Entretanto, o 

fundo ainda é uma parte ínfema do orçamento dos projetos culturais, ficando atrás 

somente do orçamento repassados às fundações para a manutenção de seus projetos, 

como pôde ser observado na análise orçamentária dos Planos Plurianuais. 

A figura 2 nos mostra os gastos da União com cultura no ano de 2003 – fim do 

governo FHC e início do governo Lula. Para complementar, na figura 3 também é 

possível observar a evolução dos gastos federais em cultura no país. A administração 

direta compõe os órgãos do Ministério da Cultura e o Fundo Nacional da Cultura. Já a 

administração indireta é composta pela Casa Rui Barbosa, Ancine, Funarte, Iphan, 
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Fundação Palmares e a Biblioteca Nacional. É possível observar um aumento dos gastos 

com cultura em relação a administração indireta, entretanto, se observarmos a figura 3, 

também é possível notar uma queda consecutiva em relação aos gastos oriundos da 

administração direta, ou seja, do próprio Ministério e do próprio fundo. 

   

Figura 2 – Despesa com cultura do Governo Federal, segundo o órgão – 2003 

 

Fonte: IBGE (2003). 

 

Figura 3 – Evolução dos dispêndios federais em cultura – 1995-2005 

 

Fonte: Silva (2007). 

 

O IPHAN é o órgão com o maior orçamento, uma vez que o mesmo é responsável 

pelas despesas de todos os museus federais. Além disso, conta com 15 

superintendências regionais. O segundo órgão com maior orçamento é o próprio 

Ministério da Cultura devido à centralidade do órgão e suas ações de coordenação e 

gestão da esfera cultural federal. 
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Dentre as esferas do governo, no entanto, sabe-se que o Governo Federal mesmo 

com um maior orçamento é o que menos aloca recursos no setor cultural, com 

aproximadamente 13% do total dos gastos públicos neste setor, vide figura 4. Já a esfera 

municipal que conta com um repasse bem inferior às demais, apresenta os maiores 

gastos com cultura no país. 

 

Figura 4 – Distribuição das despesas com cultura, por esferas de governo - 2003 

 

Fonte: IBGE (2003). 

 

Segundo dados do IBGE (2003), da totalidade dos gastos públicos apenas 0,2% 

correspondem ao setor cultural. Deste, a maior parte dos recursos são utilizadas para o 

gasto com pessoal e outras despesas de custeio, somando 86% do total dos gastos 

públicos culturais. O quadro 8 mostra as despesas com cultura, por categorias 

econômicas, segundo a esfera de governo. Como vimos, a esfera federal é a que menos 

gasta com cultura no país. Por outro lado, a esfera municipal é a que mais investe no 

campo cultural. 

 

Quadro 8 – Despesas com cultura, segundo a esfera de governo - 2003 
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Fonte: IBGE (2003). 

  

A figura 5 nos mostra os recursos financeiros executados pelo MinC e pelo Fundo 

Nacional da Cultura no período de 1995 a 2013. 

 

Figura 5 – Recursos do MinC e do FNC 

 

Fonte: IPEA/DISOC apud Silva (2017, p.12).  

 

No período do governo FHC, o FNC ainda não estava totalmente consolidado, 

dependia basicamente da lei da oferta e demanda, ou seja, os projetos chegavam ao 

Ministério e então eram aprovados e financiados por meio do Fundo (SILVA, 2017). 

Também é possível notar a mesma oscilação nos últimos anos de governo. No decorrer 

dos anos, no entanto, é possível perceber um aumento do orçamento destinado ao fundo. 

Por sua vez, a figura 6 nos mostra o comportamento dos incentivos fiscais no 

período de 1995 a 2013. 

 

Figura 6 – Crescimento do setor cultural por meio dos incentivos fiscais 
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Fonte: IPEA/DISOC apud Silva (2017, p.20).  

 

É notável que com a criação das leis de incentivo cultural, houve expressivo 

crescimento dos recursos destinados ao setor cultural. Na figura 7 é possível notar 

também um aumento no número dos projetos beneficiados pela lei. Em 1995, apenas 

267 foram incentivados. A partir do PPA de 1996-1999, houve quase um décuplo de 

aumento no número de projetos incentivados. Desde então, os números não param de 

crescer, pois os instrumentos de julgamento foram otimizados e os agentes culturais 

passaram a se apropriar de seu espaço e dos dispositivos legais para o apoio de seus 

projetos. Dessa forma, ocorre a consolidação da lei. 

 

Figura 7 – Número de projetos incentivados 

Fonte: IPEA/DISOC apud Silva (2017, p.21). 
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 Esses projetos como vimos, em sua maioria, concentram-se com maior 

incidência na região sudeste, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 

somando 65% dos recursos, como mostram as figuras 8 e 9. “Dos 5.565 municípios 

brasileiros, 823 receberam recursos para projetos culturais.” (SILVA, 2017, p. 22). A 

região norte e nordeste, principalmente a região norte, obtêm as menores parcelas de 

projetos. 

 

Figura 8 – Investimentos governamentais no setor cultural por regiões da Federação 

 

Fonte: CAVALCANTI (2006). 

 

 

Figura 9 – Valores distribuídos por municípios (1995-2013) 
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Fonte: IPEA/DISOC apud Silva (2017, p.23). 

 

Figura 10 – Número de projetos distribuídos por municípios (1995-2013) 

 

 

Fonte: IPEA/DISOC apud Silva (2017, p.23). 

  

A figura 11 mostra a média de valor por projeto distribuídos pelos municípios. A 

média por projetos dessas regiões são ainda menores se comparados com as demais 

regiões, indicando uma má distribuição de recursos em termos territoriais – dentro até 

mesmo de projetos de um mesmo município. 

 

Figura 11 – Média de valor por projeto distribuído pelos municípios (1995-2013) 
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Fonte: IPEA/DISOC apud Silva (2017, p.24). 

  

 O Rio de Janeiro é o que possui a maior média por projetos. Por outro lado, 

muitos municípios sequer foram beneficiados por meio dos recursos incentivados. 

Segundo Silva (2017), entretanto, o número de projetos apresentados nos municípios 

que concentram a maior parte destes mostra que há uma demanda estruturada por 

recursos. É perceptível a presença de uma lógica de mercado onde os recursos públicos 

são concentrados em determinados projetos, financiadores e agentes culturais. Estudos 

seriam necessários para levantar dados sobre essas preferências; se são externas ao 

campo cultural, porém complementares, ou se são aspectos endógenos.   

 A política federal cultural durante o período de governo de Fernando Henrique 

Cardoso era amparada, basicamente, pelo PRONAC com a capitalização de recursos 

pelos dispositivos da Lei Rouanet: FNC, FICART e o Mecenato, como anteriormente 

apresentados. O FICART, apesar de estar previsto na legislação que instituiu o 

PRONAC, não foi implementado. 

 O FNC, como vimos, é um fundo de patrocínio gerenciado pelo MinC, ou seja, 

o próprio governo. Já o mecenato, é a modalidade de patrocínio realizada pelas 

empresas privadas em parceria com o poder público, muita das vezes seguindo uma 

lógica mercadológica. Vale lembrar que, mesmo assim, os projetos passam pela 

avaliação da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC) antes de serem 
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patrocinados. O FNC foi originado exatamente para esse propósito, de atenuar essas 

desigualdades na promoção dos projetos culturais.  

No entanto, apesar de ter sido criado com o intuito de dar mais visibilidade à 

agentes culturais e produtores menos conhecidos e que não recebiam patrocínio das 

empresas, não foi o suficiente, assim como vimos, para diminuir as desigualdades 

territoriais. O FNC, inclusive, sofre sérias acusações desde então, pois acreditam que se 

configuraria em uma má utilização da verba pública, uma vez que os projetos de seleção 

não são muito especificados e os editais por si só são fatores excludentes, já que boa 

parte dos produtores não possuem assessoria para orienta-los na inscrição. 

 O quadro 9 mostra os recursos do orçamento público que são direcionados para 

o Fundo Nacional da Cultura. A distribuição é feita entre os projetos aprovados, 

financiando até 80% do custo total de cada projeto. Esses orçamentos são provenientes 

das seguintes fontes, e assim compõe junto ao orçamento total do Ministério da Cultura. 

 

Quadro 9 – Composição do Orçamento Federal destinado ao Fundo Nacional da 

Cultura 

ORÇAMENTO DO FUNDO NACIONAL DA CULTURA - FNC 

I - Recursos do Tesouro Nacional 

II - Doações privadas 

III - Saldos remanescentes de projetos  

IV - Devolução de recursos de projetos 

V - Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais 

VI - Reembolso de Operações de Créditos 

VII - Resultado de aplicações em títulos públicos federais 

VIII - Conversão de dívida externa 

IX - Saldos de exercícios anteriores 

X - Recursos de outras fontes 

Fonte: Lei n° 8.313/91. Elaborado pela autora. 

 

Como vimos na análise dos orçamentos federais do MinC, o orçamento total do 

FNC sofreu um aumento no número de recursos. No entanto, sua participação ainda é 

ínfima se comparado com os demais. O quadro abaixo mostra o orçamento do FNC 
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realizado por Estado de 1995 a 2005. É possível observar tanto o aumento do orçamento 

quanto o orçamento superior destinado aos grandes Estados como Distrito Federal, Rio 

de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Ademais, o quadro 11 mostra a execução 

orçamentária do FNC e dos demais órgãos federais de cultura de 1995 a 2004. 

 

Quadro 10 – Orçamento do FNC realizado por Estado – 1995 a 2005 

 

Fonte: CAVALCANTI (2006). 

 

Quadro 11 – Execução orçamentária dos órgãos federais de cultura – 1995 a 2004 
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Fonte: Silva (2007). 

 

 

No ano de 1997, segundo os dados reunidos pela Fundação João Pinheiro (FJP), a 

produção cultural no país movimentou cerca de 6,5 bilhões de reais, correspondendo 

aproximadamente à 1% do PIB nacional. Segundo o MinC, os gastos públicos com 

cultura no país após a redemocratização cresceram com uma média de 2,8% ao ano. O 

maior volume dos gastos públicos é alcançado em 1996 com R$ 157 milhões. No ano de 

1994 os gastos alcançaram somente o valor de R$ 40 milhões.  

Segundo dados da Secretaria Especial da Cultura, a modalidade do mecenato 

(incentivo) segue sendo o mecanismo mais amplamente utilizado, com mais de 53 mil 

projetos apoiados desde sua criação. A legislação federal de incentivo à cultura, como a 

Lei Rouanet e a Lei Audiovisual, fez com que as empresas passassem a investir em 

projetos culturais. Isso deve-se ao fato de que as empresas, sejam elas públicas ou 

privadas, veem sua participação no campo cultural como importante meio para 

divulgarem sua marca por meio do marketing cultural. Conforme o gráfico abaixo do 

estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, as empresas investem cerca de 53% de 

suas ações em ações culturais, bem mais que nos outros campos.  

 

Figura 12 - Preferência das empresas por áreas de ações de 

Comunicação – 1997 
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Fonte: Fundação João Pinheiro apud Moisés (1998). 

 

A Pesquisa de Economia da Cultura revela que, após alteração da Lei nº 8.313/91 

com o aumento dos descontos permitidos do imposto, houve ainda crescimento das 

empresas investidoras em cultura. É possível também notar a preferência do patrocínio 

cultural em cinco áreas culturais: música, cinema/vídeo, produção editorial, patrimônio 

histórico e cultural e artes cênicas.  

 

Figura 13 – Preferência de patrocínio 

 

Fonte: Fundação João Pinheiro apud Moisés (1998). 

 

Figura 14 – Captação do mecenato por área cultural 
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Fonte: CAVALCANTI (2006). 

 

 Além das preferências por áreas culturais, o mecenato também apresenta forte 

preferência regional pela região Sudeste. Isso deve-se ao fato de, como anteriormente 

exposto, a região concentrar o maior PIB do país e os maiores pólos industriais. Por 

haver grandes metrópoles, a demanda por bens e o fluxo do capital é bem mais latente 

no sudeste do país. 

Figura 15 – Captação do mecenato por região 

 

Fonte: CAVALCANTI (2006). 

 

 As leis de incentivo, dessa forma, foram amplamente utilizadas. Segundo a 

pesquisa, a Lei Rouanet foi responsável pela viabilização de 83,5% dos projetos 

patrocinados no período analisado. As leis estaduais e municipais contam com 16% dos 

projetos. 

 O estudo da FJF foi realizado com a participação de 111 grandes empresas 

brasileiras. No período de tempo em análise, foram R$ 604 milhões investidos em 
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cultura no país. Conforme os gráficos abaixo, o número dos gastos com cultura nesse 

período aumentaram, bem como o número de empresas patrocinadoras. 

Consequentemente, o número de projetos patrocinados também sofreu aumento. Isso 

indica que as empresas passaram a investir mais recursos nos projetos culturais, e que 

esses recursos foram distribuídos entre mais projetos.  

 

Figura 16 – Crescimento do número de empresas investidoras em cultura  

 

Fonte: Fundação João Pinheiro apud Moisés (1998). 

 

Figura 17 – Crescimento dos gastos com cultura 

 

Fonte: Fundação João Pinheiro apud Moisés (1998). 

 

 O mecenato torna-se então o principal aliado das empresas para vender aos 

consumidores sua imagem por intermédio do marketing cultural. Para as empresas, 

investir em cultura significa ganhos na imagem institucional, agregação de valor à 

marca, reforço do papel social da empresa e benefícios fiscais.  

 

Quadro 12 – Motivações das empresas analisadas para investimento em cultura 
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Fonte: Fundação João Pinheiro apud Moisés (1998). 

 

Investir em cultura é, portanto, uma forma de criar uma proteção 

invisível a favor da imagem das empresas. O apoio à cultura expressa muito 

bem a face que elas querem projetar de compromisso com a comunidade. 

Passa a imagem de agente econômico moderno, que está inserido na 

sociedade e considera os seus valores. A cultura, então, é uma excelente área 

para formar imagem. Oferece muitas possibilidades e pode atingir muitos 

segmentos do mercado consumidor (MOISÉS, 1998, p. 26).   

 

6. CONCLUSÃO 

 

 Em suma, pudemos constatar que, de fato, as leis de incentivo criadas na década 

de 1990 foram essenciais para o crescimento do setor cultural no país com o aumento 

das produções culturais, dos recursos destinados à cultura como observado na evolução 

do PPA e da rede de apoio cultural. Entretanto, nota-se ainda algumas disfunções 

presentes na lei, além do próprio sistema de patrocínio cultural que é marcado 

fortemente por uma regionalização nas zonas mais ricas do país e em setores culturais 

específicos. Ainda se faz presente a distinção entre as diversas manifestações culturais. 

 Acerca das disfunções presentes na lei, como vimos, o sistema de patrocínio 

cultural por meio do mecenato se torna muito emblemático na medida em que parte da 

escolha dos projetos patrocinados parte da iniciativa privada, sem parâmetro algum pré-

estabelecido. O que acontece é que a maioria dos projetos apoiados, concentram-se 

majoritariamente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, onde há a maior concentração de 
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empresas, do PIB e dos pólos industriais. Logo, as empresas são atraídas pelos 

benefícios fiscais concedidos pelo governo e pela repercussão causada pelo marketing 

cultural; A cultura, então, passa a ser enxergada como um excelente negócio.  

No entanto, a maioria dos projetos apoiados fazem parte das categorias de 

audiovisuais e artes cênicas, sendo as demais manifestações culturais como a música, 

artes plásticas, humanidades e artes integradas excluídas. Ademais, é possível 

vislumbrar uma tendência de se propagar e apoiar a cultura elitista e socialmente mais 

aceita. Uma vez que a cultura marginalizada e popular não agrada o gosto das elites e, 

acerca dos grandes empresários, por não serem configurados como projetos rentáveis. 

O dispositivo do Fundo Nacional de Cultura criado justamente com o intuito de 

atenuar essas discrepâncias socioculturais e também de matriz econômica, acaba por 

representar parte ínfima do orçamento e do financiamento das produções culturais. O 

que se nota é uma tendência de se reproduzir práticas clientelistas onde grupos, projetos 

e regiões acabam por serem privilegiados, em detrimento dos demais. 

Dessa forma, o Estado de intervém diretamente fornecendo meios para as produções 

culturais ganharem visibilidade, ampliando os canais de participação, de produção, de 

utilização. Trata-se não apenas da ampliação do acesso à arte consagrada, mas também 

de gerar mecanismos para o apoio da arte amadora se autossustentar, pois a mesma 

possui grande importância para a construção de uma política cultural diversa, plural e 

democrática no país que origina-se ao ampliar o acesso aos diferentes segmentos da 

sociedade.  

Com o apoio do Estado, seria possível criar condições para que esses projetos 

pudessem receber mais patrocínios por parte das empresas e, além disso, criar também 

condições para que a sociedade como um todo pudesse usufruir dos produtos culturais, 

além de favorecer o processo de produção com a criação de espaços deliberativos. É de 

suma importância a criação e apropriação desses espaços pelo público para a 

manutenção e o debate dessas políticas na esfera cultural, pois somente com o 

engajamento dos cidadãos é possível gerar visibilidade para essas políticas no campo 

político. 

Evidencia-se como resultado da política cultural adotada no governo Fernando 

Henrique Cardoso, que a mesma não caminhou nem para a democratização da cultura 

devido às distorções provocadas pelo sistema de financiamento dessas políticas, como 
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também não trilhou o caminho da democracia cultural, uma vez que não se reconheceu 

a multiplicidade cultural e concentrou os projetos culturais financiados nas regiões e 

cidades mais prósperas do país.  

A ideologia neoliberal da época, portanto, atingiu também a esfera da política 

cultural brasileira em virtude do fomento ao consumo cultural delimitado em: os que 

possuirão condições de usufruir os bens, de fomentar apenas a arte consagrada e 

também de se concentrar os projetos nas regiões mais desenvolvidas. Ademais, o modo 

como enxerga a cultura enquanto mercadoria negociável a fim de se obter em troca uma 

imagem empresarial favorável e incentivos fiscais concedidos pelo governo. A cultura, 

nesse ponto, não é mais enxergada enquanto direito de todos, intransferível e inclusivo.  

Tal como vimos, muitas produções artísticas por não gerarem lucros às empresas, 

não são atrativas aos incentivadores e lidam, portanto, com dificuldades para obter 

patrocínios. Além disso, nota-se que o próprio processo de apresentação da proposta dos 

projetos para a apreciação e aprovação do Ministério da Cultura trata-se de um fator por 

si só excludente e seletivo, pois os proponentes, ou seja, aqueles responsáveis pela 

proposta acabam tendo que deter certa capacidade técnica com o propósito de se 

encaixar a proposta dentro do molde requisitado pelo Estado para atestar a aptidão em 

adquirir os recursos (OLIVIERI, 2004). O financiamento dessas produções culturais, 

consequentemente, segue muita das vezes uma lógica mercadológica características do 

sistema neoliberal, onde o Estado arca com a maioria dos custos dos projetos e, ao 

mesmo tempo, beneficia a iniciativa privada. 

Em síntese, a lei de incentivo criada com o intuito de estimular a produção cultural e 

contribuir para facilitar o acesso, a todos, às fontes culturais - sempre que tecnicamente 

possível, até mesmo às pessoas com deficiência -, tendo que atender a uma série de 

requisitos e objetivos, não foi o suficiente para que a política cultural brasileira pudesse 

caminhar em consonância com os preceitos da democratização da cultura, tampouco de 

acompanhar as disposições de uma democracia cultural. Todavia, como pôde ser visto 

com os dados apresentados, não se pode descartar a importância dessas políticas para o 

avanço do cenário cultural do país, mesmo com todas as disfunções apresentadas.  

Nos dias atuais podemos observar, principamente no governo de Jair Bolsonaro, um 

verdadeiro desmonte dessas políticas – e do próprio Ministério da Cultura, atual 

Secretaria Especial da Cultura – com uma forte tendência à mercadorização; um 
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verdadeiro retrocesso se comparado aos avanços anteriores. Deve-se salientar que o 

debate acerca da política cultural não se esgota nesta ocasião, mas sim que possa servir 

de impulso para novos projetos e pesquisas no campo que é tão pouco debatido e 

explorado, porém extremamente necessário para a qualidade de vida da nossa 

sociedade.  
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